UnB/CESPE – IPAJM

Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações,
use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Texto para as questões de 1 a 3

QUESTÃO 1

Em relação às ideias expressas no texto, assinale a opção correta.
No próximo mês de dezembro, as Américas contabilizarão
a ocorrência de 21 milhões de mortes na primeira década do século
XXI por doenças crônicas.
No mundo inteiro, a hipertensão, o diabetes, o acidente
vascular cerebral (AVC), as doenças cardíacas e os cânceres já são
responsáveis por dois terços de todas as mortes que ocorrem, com
algum impacto sobre os sistemas de saúde e sobre as sociedades.
Alguns mitos sobre as doenças crônicas distorcem a
percepção social da sua gravidade e retardam o fortalecimento de
programas abrangentes, integrados por medidas preventivas e de
ampliação do acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento
oportuno.
O primeiro mito é o de que as doenças crônicas matam
pessoas que já são muito idosas. É falsa a ideia de que as mortes por
doenças crônicas são sempre o desfecho natural de uma longa vida,
especialmente nos países em desenvolvimento.
Outro mito sobre essas doenças é o de que não temos como

A Ao se encerrar a primeira década do século XXI, as Américas
estarão à frente da Europa no número de mortes por doenças
crônicas, como hipertensão, diabetes, AVC, doenças cardíacas
e cânceres.
B Um terço de todas as mortes que ocorrem no mundo poderia
ser evitado com ações preventivas de baixo impacto nos
orçamentos públicos da área de saúde.
C Se não houvesse alguns mitos em relação às doenças crônicas,
como os mencionados pelo autor, seria mais fácil antecipar
medidas capazes de prevenir, diagnosticar e tratar
adequadamente tais doenças.
D Dos mitos relativos às doenças crônicas, o mais difícil de ser
erradicado é o que relaciona tais doenças com a longevidade.
E Os países mais afetados pelas doenças crônicas, que
correspondem aos países ricos, possuem população muito
idosa, a qual apresenta natural vulnerabilidade a enfermidades.
QUESTÃO 2

Assinale a opção correta acerca da estrutura e das ideias do texto.

preveni-las, já que não existem vacinas. Ao contrário, ações de
promoção da saúde, de redução dos fatores de risco e de aumento
da cobertura do diagnóstico precoce são capazes de prevenir a
ocorrência e a mortalidade por várias doenças crônicas.
O terceiro mito é o de que as doenças crônicas são doenças
de ricos, e, por isso, os países em desenvolvimento e os pobres
ainda não precisam se preocupar com elas. Os fatos apontam para
outra direção.
Os países de média e baixa renda respondem por 80% de
todas as mortes registradas no mundo por doenças crônicas e
apresentam tendência crescente. A explicação não é difícil.
Os principais fatores de risco para doenças crônicas, como
o tabagismo, a obesidade, o consumo deficiente de frutas e verduras
e o sedentarismo, mostram tendência de crescimento nos mais
pobres e menos educados.
O diagnóstico precoce também é menos frequente entre os
mais pobres, que têm mais dificuldade de acesso aos serviços de
saúde.

Jarbas Barbosa da Silva Jr. Mitos e verdades sobre as doenças crônicas.
In: Folha de S.Paulo, 25/4/2010, p. A3 (com adaptações).

Cargo 8: Técnico Superior

A O desenvolvimento do texto obedece à seguinte estrutura:
parágrafos 1 e 2: apresentação de dados estatísticos de mortes
por doenças crônicas; parágrafos de 3 a 6: exposição de três
mitos sobre as doenças crônicas; parágrafos de 7 a 9:
recomendações para a diminuição dessas mortes.
B O seguinte título, por conter a ideia central do texto, poderia
ser nele utilizado: Os sistemas de saúde dos países americanos
e a cura de doenças.
C Quanto ao gênero, o texto poderia ser corretamente
classificado como argumentativo-narrativo, pela defesa do
ponto de vista do autor entremeada de histórias de vida.
D O texto estaria corretamente resumido da seguinte forma: O
autor menciona alguns mitos que cercam as doenças crônicas,
relaciona-as a fatores etários e mostra como reverter a
tendência de aumento do número de mortes por essas doenças
no mundo.
E Iniciar o texto com a apresentação de números
significativamente elevados, como faz o autor nos dois
primeiros parágrafos (21 milhões de mortes nas Américas e
dois terços no mundo inteiro provocadas por doenças
crônicas), é uma forma de atrair a atenção do leitor para a
gravidade do assunto de que se vai tratar.
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QUESTÃO 3

QUESTÃO 4

Considere que se vai acrescentar ao texto um décimo e último
parágrafo, que começa com “Diante desse cenário,”. Assinale a
opção que contém o trecho que dá seguimento correto a tal
parágrafo, respeitadas a coesão sintática e a coerência geral das
ideias do texto.
A ...tão desfavorável para a população mais pobre dos países em
desenvolvimento, que sofre com a falta de acesso ao
diagnóstico e tratamento de doenças crônicas.
B ...urge implementar ações de promoção da saúde e de redução
dos fatores de risco para evitar que aumentem as doenças
crônicas, principalmente entre as populações mais vulneráveis.
C ...evitar-se-iam milhões de mortes no mundo no final da
primeira década deste novo século, por várias doenças
crônicas, com o avanço futuro da medicina.
D ...é

preciso

romper

o

círculo

vicioso

da

doença,

disponibilizando à população mais idosa, a maior vítima,
vacinação em massa em todo o mundo contra as doenças
crônicas.
E ...os governos da América Latina, com tantos pobres
adoecendo por doenças crônicas, além dos gastos com
medicamentos aumentando, o que contribui para aprofundar a
própria pobreza.

A Atenção público externo na sede do IPAJM, o horário mudou!
Agora o pessoal será atendido no período de 8 às 18 horas,
com excessão da Gerência de Perícia Médica Social e do
teleatendimento.
B Informe: através da Portaria 63, o IPAJM comunica que
mudou o horário de atendimento para as 8 h e 18 h, exceto no
setor de perícia e teleatendimento.
C Comunicado! O IPAJM ampliou o horário de atendimento ao
público externo em sua sede, que agora começa às 8 horas e
vai até as 18 horas, exceto na Gerência de Perícia Médica
Social e teleatendimento.
D O IPAJM comunica a todos os interessados em geral que
extendeu o período de atendimento na sede do Instituto,
começando às 8 horas e indo até às 18 horas, com exceção da
perícia por agendamento prévio e teleatendimento.
E Informamos à todos que teremos o maior prazer em atendê-los
mais cedo, ficando até mais tarde. O horário foi extendido para
o período de 8 às 18 horas, exceto para a perícia médica e
teleatendimento.
QUESTÃO 5

Texto para as questões 4 e 5
Os artigos abaixo foram extraídos da Portaria n.º 063-R, de 29 de
abril de 2010, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo (IPAJM).
Art. 1.º Fixar, a partir de 3 de maio de 2010, o horário de
atendimento ao público externo na sede do IPAJM no período de
8 h a 18 h, exceto na Gerência de Perícia Médica Social, em razão
da realização de perícia por agendamento prévio e teleatendimento.
Art. 2.º Fixar o horário de expediente normal dos
servidores do IPAJM nos períodos de 8 h a 17 h, ou 8 h 30 min a
17 h 30 min ou 9 h a 18 h de segunda a sexta-feira, exceto para os
servidores da central de atendimento e teleatendimento.
§ 1.º O servidor poderá solicitar alteração em seu horário
de expediente, na forma do caput, de forma expressa e justificada,
submetida à apreciação da chefia imediata, que remeterá à diretoria
vinculada para deliberação.
Internet: <www.ipajm.es.gov.br> (com adaptações).

Cargo 8: Técnico Superior

Considere que, em virtude do disposto no art. 1.º da portaria
supramencionada, o IPAJM necessite dar ciência ao público, em
seu sítio na Internet, da alteração do horário de atendimento ao
público. O atendimento era feito até então das 9 h às 17 h 30 min.
Assinale a opção que apresenta texto claro, gramaticalmente correto
e adequado a essa situação.

Considere que servidor do IPAJM deseje alterar seu horário de
expediente e deva redigir solicitação, conforme estabelece o § 1.º
do art. 2.º da portaria supramencionada. Assinale a opção que
contém trecho gramaticalmente correto e que poderia compor tal
solicitação.
A Preciso alterar meu horário de expediente devido à necessidade
de adequá-lo à entrada e saída de meus filhos na escola.
B Manifesto expressamente o desejo de alterar meu horário de
expediente à medida em que necessito levar meus filhos à
escola.
C Desejo alterar meu horário de expediente para fazer-lhe
combinar com o horário escolar de meus filhos, uma vez que
cabe-me transportá-los.
D Aproveito a oportunidade oferecida pela Portaria n.º 063R/2010 para solicitá-los que alterem meu horário de expediente
para levar meus filhos na escola.
E Venho a presença desta Chefia para solicitar mudança no meu
período de expediente, fazendo-o coicindir com o horário
escolar de meus filhos.
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QUESTÃO 6

QUESTÃO 8
1

Acerca de 700 beneficiários do Instituto de

1

Previdência do Estado (IPAJM), incluídos no terceiro período
do recadastramento, ainda não realizaram a necessária
4

4

atualização de dados. Se houverem pendências com esses
beneficiários, o pagamento poderá ser suspenso. Roga-se as

A população aposentada no Brasil ainda depende
exclusivamente da previdência oficial, e o valor da
aposentadoria é muito inferior às necessidades financeiras da
família. Uma alternativa para ingressar bem no grupo da
“melhor idade” é construir, durante o período de atividade
profissional uma poupança chamada de previdência privada.

pessoas que fazem parte dessa etapa, ou seja, aposentados com
7

nomes iniciados pelas letras de N a Z e pensionistas cujos
nomes dos instituidores da pensão também sejem iniciados por
essas letras, que efetuem o recadastramento até o próximo dia

10

Guia de investimentos. In: Correio Braziliense,
2 1 /1 0 /2 0 0 9 , p. 8 (com adaptaçõe s ) .

15.

No texto acima, foi feita uma alteração que prejudicou a correção
gramatical. Para torná-lo correto, é necessário
A inserir vírgula logo após a palavra “depende” (R.1).
B retirar a vírgula antes da conjunção “e” (R.2).

Internet: <www.ipajm.es.gov.br> (com adaptações).

C eliminar o acento grave de “às” (R.3).
D eliminar as aspas de “melhor idade” (R.5).

No texto acima, em que foram inseridos erros sintáticos, manteve-se

E colocar vírgula logo após a palavra “profissional” (R.6).

a correção gramatical ao se empregar
A “Acerca de” (R.1).

QUESTÃO 9

Os cincos fragmentos a seguir pertencem ao mesmo texto, mas
estão ordenados aleatoriamente.

B “houverem” (R.4).
C “as” (R.5).
D “cujos” (R.7).
E “sejem” (R.8).
QUESTÃO 7

Assinale a opção em que há desrespeito à norma escrita formal da
língua portuguesa quanto ao emprego dos verbos ou à concordância
verbal.
A Enquanto não se oficializam as candidaturas para a eleição da
diretoria, multiplicam-se os boatos na associação.
B Embora houvessem surgido muitas discordâncias entre os

I

O jornal Folha de S.Paulo revelou em março que, assim como
a erradicação do analfabetismo, dois terços das metas do atual
Plano Nacional de Educação, que abrange o período de 20012010, não foram cumpridas.
II Essa proposta, feita pelo Conselho Nacional de Educação, será
ainda discutida em vários fóruns e receberá subsídios para a
montagem do projeto a ser encaminhado ao Congresso.
III A elevação dos investimentos em educação será outra
prioridade que entrará no novo Plano Nacional de Educação.
IV Essa informação teve como fonte um relatório feito por
pesquisadores de universidades federais, segundo o qual apenas
33% das metas foram alcançadas.
V A proposta para o novo Plano Nacional de Educação, que
norteará a educação no país no período 2010-2020, deve prever
a erradicação do analfabetismo até 2020, tarefa que o atual
plano ficou longe de cumprir.

postulantes, os servidores aprovaram uma chapa por
aclamação.
C Já se agendaram várias reuniões para que a plataforma dos
candidatos seja amplamente divulgada e debatida.
D O presidente da associação não interveio nos trabalhos por
considerar que o processo eleitoral está-se desenvolvendo
dentro da normalidade.
E Se ninguém interpor recurso contra o resultado da eleição, os
eleitos serão empossados em poucos dias.
Cargo 8: Técnico Superior

Considerando que a organização de um texto pressupõe a ordenação
lógica e coerente de seus fragmentos, assinale a opção cuja
sequência observa esse presuposto com relação aos fragmentos
acima.
A V

II

B I

III IV V

C III II

I
V

IV e
e

III.
II.

IV e

I.

D IV III II

I

e

V.

E III IV II

V

e

I.
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QUESTÃO 10

QUESTÃO 12

Cada uma das opções a seguir apresenta adaptação de trecho
extraído do sítio Internet: <seduc.ce.gov.br>. Assinale a opção
correspondente à adaptação com pontuação e emprego do acento
grave corretos.

As opções a seguir apresentam trechos adaptados de texto
publicado na revista Veja, em 25/11/2009. Assinale a opção em que
o trecho adaptado está gramaticalmente correto quanto à
concordância e à regência da norma escrita formal do português.

A Servidor público é todo àquele que se vincula ao Estado, ou às
entidades de sua administração indireta ou fundacional; por
relações de natureza profissional, sujeito à hierarquia funcional
e ao regime jurídico da entidade estatal a que serve.
B Servidor público é todo aquele que se vincula ao Estado ou às
entidades de sua administração indireta ou fundacional por
relações de natureza profissional, sujeito à hierarquia funcional
e ao regime jurídico da entidade estatal a que serve.
C Servidor público é todo aquele que, se vincula ao Estado, ou as
entidades de sua administração indireta ou fundacional, por
relações de natureza profissional, sujeito à hierarquia funcional
e ao regime jurídico da entidade estatal a que serve.
D Servidor público é todo aquele que se vincula ao Estado, ou às
entidades de sua administração indireta ou fundacional, por
relações de natureza profissional, sujeito à hierarquia funcional
e ao regime jurídico da entidade estatal à que serve.
E Servidor público é todo aquele, que se vincula ao Estado ou às
entidades de sua administração indireta ou fundacional por
relações de natureza profissional, sujeito a hierarquia funcional
e ao regime jurídico da entidade estatal à que serve.
QUESTÃO 11
1

4

7

10

A Todos os anos, dois mil brasileiros submete-se aos testes
genéticos preditivos, que identificam a suscetibilidade de
determinadas doenças, antes de sua possível instalação.
B Há cerca de vinte tipos de tumor maligno de origem genética
que podem ser identificados por testes preditivos. É os
pacientes desse tumor que enfrenta os piores dilemas diante
dos exames genéticos.
C A maioria das pessoas não estão preparadas para enfrentar um
teste preditivo. De cada dez pacientes, sete desiste. E 30% das
desistências são incentivadas pelos próprios profissionais de
saúde.
D Por isso, alguns especialistas preferem investigar, antes do
teste, a capacidade de o paciente lidar com um resultado
positivo: se houver um pingo de dúvida, é-lhe sugerido voltar
para casa.
E Identificar uma pessoa jovem, saudável, a existência de uma
alteração genética em que pode provocar uma doença aos 40

Eis que se revela o estadista, em toda sua plenitude, e
o gênio político na força de sua capacidade. Os que nele
esperavam vinditas e represálias se surpreendem e se
decepcionam. Suspende, por iniciativa própria, no mesmo dia
de sua posse, o estado de sítio, restaura as franquias legais,
devolve à imprensa e aos instrumentos de comunicação os
veículos da liberdade. Cinco anos de trabalho, de estabilidade,
de prática ilesa da democracia, conseguidos pelo respeito
inapelável à voz das urnas e da diuturna vigilância e zelo na
observância do exercício do sagrado direito do homem.
Grandes momentos do parlamento brasileiro.
Brasília: Senado Federal, v. 1, 1998, p. 341.

ou 50 anos, sem que nada possa ser feito, serve apenas para
antecipar o sofrimento.
QUESTÃO 13

Na última semana de abril de 2010, o Supremo Tribunal
Federal (STF) manteve, por 7 votos a 2, a validade da Lei da
Anistia, promulgada em 1979. O julgamento foi feito a pedido da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que questionava a
amplitude da lei. Relativamente aos aspectos que envolvem a
decisão tomada pela mais alta corte da justiça brasileira, assinale a
opção correta.

Assinale a opção correta acerca dos recursos linguísticos do texto
acima.
A A substituição da expressão “vinditas e represálias” (R.3) por
vingança e desforra não traz prejuízo ao sentido geral do
texto nem à correção gramatical.
B O substantivo referente ao verbo “Suspende” (R.4) se grafa
corretamente assim: suspenção.
C Passando-se a frase “restaura as franquias legais” (R.5) para a
voz passiva pronominal, obtém-se, segundo as normas da
escrita padrão: restaura-se as franquias legais.
D Exerce função sintática de sujeito a expressão “os veículos da
liberdade” (R.6-7).
E Entende-se, pela expressão “respeito inapelável à voz das
urnas” (R.8-9), que o estadista teve de apelar ao respeito para
ser ouvido pelos seus eleitores.
Cargo 8: Técnico Superior

A Com esse julgamento, fica possibilitada a abertura de processo
judicial contra torturadores que agiram durante o regime
militar.
B Militantes oposicionistas que cometeram crimes de sangue
agora podem ser alvo de processos judiciais.
C Nesse julgamento, reconheceu-se que a anistia foi negociada
entre civis e militares, tendo integrado a transição democrática.
D A anistia, com essa decisão, foi estendida aos militares que,
leais a Goulart e à Constituição vigente, reagiram ao golpe de
1964.
E A OAB, que fora contra a Lei da Anistia, teve sua tese de
imprescritibilidade da tortura acatada pelo STF.
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Texto para as questões 14 e 15

QUESTÃO 16

Sob temores de que a crise grega contagie outras economias da

Considerado o maior desastre ambiental da história dos

região, a União Europeia (UE) aprovou pacote de socorro no valor de

Estados Unidos da América, o vazamento de petróleo no Golfo

US$ 650 bilhões a países da zona do euro em dificuldades financeiras.

do México atingiu o estado da Louisiana e a foz do rio

Além disso, o Fundo Monetário Internacional fará uma extensão de

Mississipi, com danos inestimáveis para a flora e a fauna da

crédito a países europeus. As notícias sobre o acordo levaram otimismo

região. A empresa que opera a plataforma onde ocorreu a

a investidores, após uma semana de forte turbulência. O pacote grego
vem gerando pesados protestos no país e levando insegurança ao dia
a dia da população.

explosão de uma sonda de perfuração assumiu “plena
responsabilidade pela maré negra”.
Correio Braziliense, 1.º/5/2010, p. 28 (com adaptações).

O Globo, 10/5/2010, capa (com adaptações).

QUESTÃO 14

Tendo o texto acima apenas como referência inicial, assinale a
O texto refere-se a um quadro de crise econômico-financeira que remete
a algumas das mais expressivas características da denominada
globalização. No que concerne a essas características, assinale a opção
correta.

opção correta, considerando o papel do petróleo na economia
contemporânea, além do atual cenário mundial.
A

Sob o ponto de vista econômico, a derrocada da antiga

A A profunda interdependência entre as economias amplia as

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS),

possibilidades de uma crise deixar de ser apenas local e contaminar

desprovida de reservas petrolíferas, pode ser explicada pela

os demais mercados.

enorme dependência do país ao petróleo importado,

B Capacidade de produção normalmente maior que a demanda

colocando-o à mercê das oscilações de preço no mercado

constitui desequilíbrio que leva à falência de empresas e ao
aumento dos índices de desemprego.
C Modestos investimentos em ciência voltada para o sistema

mundial.
B

ocorreria no Brasil, pois o país detém, por intermédio da

produtivo acarretam insatisfatório nível de inovações tecnológicas

estatal PETROBRAS, avançada tecnologia de prospecção

e retração nas vendas.

do petróleo em águas profundas, fato que lhe confere

D Embora em considerável expansão, o comércio mundial ainda se

reconhecimento geral e prestígio mundial.

mantém livre de controle, sem se submeter a instâncias de
regulação e fiscalização.

Dificilmente um acidente como o mencionado no texto

C

A decrescente importância do petróleo no sistema

E Simétrica por excelência, a globalização compartilha as

produtivo contemporâneo, substituído em larga escala por

oportunidades de desenvolvimento e reduz a histórica distância

outras fontes de energia consideradas limpas, teve início

entre países ricos e pobres.

com a crise dos anos 70 do século passado, com a
vertiginosa subida do preço do barril determinado pelo

QUESTÃO 15

cartel produtor, a Organização de Países Exportadores de

Tendo o texto acima apenas como referência inicial, assinale a opção

Petróleo.

correta, considerando o assunto por ele abordado.
D
A O euro é a moeda que unifica a UE, adotada pelo conjunto de

Médio permanece vivendo sob tensão e em meio a uma

países que a constituem.

potencialmente perigosa instabilidade política, devido,

B Portugal, Espanha e Irlanda são países que também passam por

entre outras razões, à não implantação efetiva do Estado da

dificuldades financeiras.
C A composição da UE reflete o cenário da Guerra Fria que dividiu
a Europa no pós-guerra.
D A atual crise grega evidenciou a supremacia econômica do Reino
Unido e da Itália na UE.
E Identificada com a globalização, a UE eliminou os subsídios
agrícolas que ainda mantinha.
Cargo 8: Técnico Superior

Tradicional produtor e exportador de petróleo, o Oriente

Palestina e aos múltiplos interesses que atuam na região.
E

À solitária exceção do Brasil, os países latino-americanos
desconhecem a existência de jazidas petrolíferas em suas
respectivas áreas territoriais, o que pode explicar, pelo
menos em parte, a posição econômica subalterna que
representam no cenário internacional.
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QUESTÃO 17

Contando com a participação de 189 países, devendo durar seis meses
e acolher cerca de 100 milhões de visitantes, 95% dos quais chineses,
a Exposição Universal de Xangai foi aberta oficialmente no último 1.º
de maio. A exposição é, certamente, mais uma oportunidade para a
China demonstrar a pujança material de um país que cresce a taxas
anuais excepcionais. No que concerne à China dos dias atuais, assinale
a opção correta.

QUESTÃO 19

Em processo de visível isolamento por parte da comunidade
internacional, o governo do Irã está, na atualidade, sob
suspeição. A esse respeito, assinale a opção correta.
A

Acredita-se que o Irã esteja aproximando-se de Israel, cuja
própria existência sempre questionou, com o firme

A Com um índice de crescimento econômico em torno dos 10%
anuais, muitas vezes superando essa marca, a China amplia sua
presença nos mercados globais e é, atualmente, um dos principais
parceiros comerciais do Brasil.
B A ampliação das exportações chinesas ocorreu a despeito das
normas emanadas da Organização Mundial do Comércio,
organismo a que a China faz questão de não se integrar sob o
argumento de que não se deve submeter a regras injustas.
C O acelerado desenvolvimento chinês decorre de diversos fatores,
sendo a liberalização política do regime comunista, desencadeada
na última década, reconhecida como o mais importante de todos,
por atrair a simpatia de governos e da opinião pública mundial.
D Está em curso na China algo semelhante à glasnost e à perestroika,
as quais, embora com êxito apenas relativo na URSS, evidenciaram
a impossibilidade de regimes autoritários conseguirem obter
resultados positivos na economia.
E Salários altos, quando comparados à média dos países ocidentais,
e farta produção de minério de ferro e de cereais, como a soja,
sustentam a atual arrancada econômica da China, que prenuncia
possível posição de liderança mundial para esse país.
QUESTÃO 18

Dentro de um contexto que envolve boa parte dos países europeus, os
deputados belgas aprovaram, em 29 de abril último, por 136 votos em
138 possíveis, texto que interdita, em todo espaço público, a utilização
de vestes que escondam, mascarem ou dissimulem, no todo ou em parte,
o rosto de uma pessoa. Ainda que não citado explicitamente no texto
aprovado, parece evidente o objetivo de atingir determinada parcela da
população. A esse respeito, assinale a opção correta.

propósito de assumir a liderança inconteste entre os países
árabes da região.
B

Teme-se que o Irã esteja colocando em curso um
ambicioso programa de enriquecimento de urânio com fins
não pacíficos, ou seja, que lhe permita obter armas
nucleares.

C

Ao aumentar consideravelmente o preço do barril de
petróleo que exporta, o Irã ameaça desestabilizar
perigosamente a economia mundial.

D

Ao tomar a recente decisão de desligar-se da Organização
das Nações Unidas, possivelmente o Irã procurou libertarse dos mecanismos de controle de que fazem uso regular as
instâncias multilaterais.

E

Na América Latina, o atual governo brasileiro, com o apoio
do venezuelano Hugo Cháves, lidera o movimento de
repulsa às ações internas e de política externa do Irã.

QUESTÃO 20

Al-Qaeda e Talibã são nomes que ganharam notoriedade nos
tempos atuais em face de ações que protagonizam em diversas
regiões do mundo e que são comumente identificados como
A

grupos radicais paquistaneses que apelam à violência em
protesto contra a presença militar norte-americana em seu

A A França, provavelmente inspirada nos ideais revolucionários de
liberdade, igualdade e fraternidade, é o país que menos problema
tem com imigrantes.
B A decisão do parlamento da Bélgica certamente estimulará o fluxo
migratório de cristãos latino-americanos e africanos para o país.
C A imigração, atualmente estimulada pelos diversos governos
europeus, subordinar-se-á aos padrões culturais de quem recebe os
estrangeiros.
D Diferentemente do ocorrido no passado, nos últimos anos, a
Europa conseguiu eliminar manifestações de xenofobia, não raro
marcadas pela violência.
E Tal como aprovada, a lei belga torna ilegal o uso público de
determinadas vestes femininas que identificam uma seguidora do
islamismo.
Cargo 8: Técnico Superior

país.
B

organizações xiitas que defendem a expansão islâmica,
sustentada pela crença no poderio da persuasão religiosa.

C

grupos extremistas islâmicos que, a partir de bases
estabelecidas em vários países, praticam atos terroristas.

D

instituições de fundo religioso que pregam, por meios
distintos, a aproximação entre as civilizações do Oriente e
do Ocidente.

E

organizações surgidas no Iraque sob o comando de Saddam
Hussein e que, banidas da Ásia, refugiam-se em países
europeus e na América do Norte.
–6–
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21

A Constituição Federal de 1988 reformulou quase integralmente o
processo orçamentário brasileiro. Antes da promulgação do novo
ordenamento constitucional, os instrumentos de planejamento
utilizados pela administração pública incluíam
A
B
C
D
E

QUESTÃO 24

A despesa pública caracteriza um dispêndio de recursos do
patrimônio público, havendo ou não redução imediata de
disponibilidades. Em relação à despesa orçamentária brasileira,
assinale a opção correta.

a lei de diretrizes orçamentárias.
o orçamento-programa.
o orçamento da seguridade social.
o anexo de metas fiscais.
o demonstrativo regionalizado de renúncia de receitas.

A

ser incluídas entre as despesas de custeio.
B

QUESTÃO 22

A Lei de Responsabilidade Fiscal — Lei Complementar n.º 101/2000
— não pretende substituir a lei de normas gerais para elaboração e
controle dos orçamentos públicos, mas muitos de seus dispositivos
definem conceitos básicos de orçamento aplicáveis a todos os níveis
de governo. Em relação a esse assunto, assinale a opção correta.
A A dívida fundada compreende compromissos contraídos para
atender desequilíbrio orçamentário ou financeiro de obras e
serviços públicos.
B A dívida pública mobiliária é representada exclusivamente pelo
conjunto de títulos com vencimento inferior a doze meses.
C Empresas estatais dependentes são entidades nacionais ou
supranacionais de cujo capital a União detenha maioria.
D O aceite de títulos emitidos por instituições de direito privado
deve ser considerado uma modalidade de operação de crédito,
quando realizado por órgão da administração pública.
E Receita corrente líquida corresponde ao total de receitas
correntes deduzido das receitas de capital.

A Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica,
quando transferidos para o exercício seguinte, mantêm sua
vinculação original.
B Os critérios para limitação de empenho, no caso de não
realização de receitas, devem ser estabelecidos na própria lei
orçamentária anual.
C A limitação de empenho abrange as despesas que constituem
obrigações legais do ente, mas exclui as destinadas ao
pagamento do serviço da dívida.
D Somente os Poderes Legislativo e Judiciário podem promover a
limitação do empenho de seus respectivos orçamentos.
E O pagamento de sentenças judiciais deve ser realizado de acordo
com a ordem cronológica de apresentação dos precatórios,
independentemente das condições de execução orçamentária e
financeira.
Cargo 8: Técnico Superior

As inversões financeiras são uma espécie de despesa de
capital em que ocorre acréscimo no capital do governo.

C

Uma despesa deve ser considerada processada, para efeito de
inscrição em restos a pagar, quando seu estágio de liquidação
já tiver transcorrido.

D

As despesas realizadas por intermédio de suprimentos de
fundos devem ser empenhadas no momento em que o
servidor prestar contas sobre os gastos efetuados.

E

A reserva de contingência deve ser destinada ao pagamento
de restos a pagar que excederem as disponibilidades de caixa
ao final do exercício.

QUESTÃO 25

Acerca do mecanismo de operacionalização do plano plurianual
(PPA), assinale a opção correta.
A

QUESTÃO 23

Um dos principais objetivos do processo orçamentário é cumprir as
metas de resultado primário e nominal do governo. Para tanto, são
estabelecidas diversas normas de execução orçamentária e financeira.
Acerca dessas normas, assinale a opção correta.

As despesas com pagamento de pessoal militar não podem

O PPA, quando em vigor, somente pode ser alterado por
meio de um projeto de lei específico, que contenha
exclusivamente o objeto da alteração pretendida.

B

O Poder Executivo pode proceder a alteração do órgão
responsável pela execução de determinado programa incluído
no PPA, sem necessidade de alteração da lei.

C

A

avaliação

do

comportamento

das

variáveis

macroeconômicas que embasaram a elaboração do PPA
somente deve ser enviada ao Congresso Nacional quando
houver requerimento aprovado pela maioria simples de seus
membros.
D

As ações orçamentárias cuja execução ultrapassem um único
exercício financeiro devem ser relacionadas no anexo do
PPA, independentemente de seu valor.

E

São considerados indicadores as quantidades de produto a ser
ofertado, de forma regionalizada, por ação em determinado
período.
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QUESTÃO 26

QUESTÃO 28

Por um lado, a administração pública atua não só por meio
de seus órgãos, de seus agentes, de suas entidades, mas também por
intermédio de terceiros. Por outro lado, utiliza-se desse aparato para
desempenhar a função administrativa que consiste na própria
atividade administrativa estatal. Nesse viés, a doutrina faz distinção
entre os sentidos objetivo e subjetivo da expressão administração
pública.
José dos Santos Carvalho Filho. Manual de direito
administrativo. 16.ª ed. Rio de Janeiro, 2006 (com adaptações).

A partir do texto acima, é correto afirmar que a expressão
administração pública
A refere-se, no sentido subjetivo, formal ou orgânico, às
atividades próprias do Poder Executivo.
B significa, no sentido objetivo, material ou funcional, o conjunto
de agentes, órgãos e pessoas jurídicas integrantes da estrutura
organizacional do Estado.
C significa, no sentido subjetivo, formal ou orgânico, o conjunto
de órgãos, de agentes e de entidades (pessoas jurídicas)
que desempenham a função administrativa, que é função
predominantemente exercida pelos órgãos do Poder Executivo.
D compreende, em sentido estrito, subjetivamente considerada,
os órgãos governamentais, aos quais incumbe traçar não só os
planos de ação, mas também os órgãos administrativos, que se
traduzem na administração pública em sentido amplo.
E aplica-se às autarquias, às sociedades de economia mista, às
empresas públicas e às fundações públicas, que são as pessoas
jurídicas encarregadas da função administrativa.
QUESTÃO 27

Segundo a doutrina, podem-se conceituar poderes
administrativos como o conjunto de prerrogativas de direito público
que a ordem jurídica confere aos agentes administrativos para o fim
de permitir que o Estado alcance seus fins.
Idem, ibidem (com adaptações).

Com relação aos poderes administrativos, assinale a opção correta.
A Ao poder disciplinar incumbe apurar infrações e aplicar
penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas
à disciplina administrativa. Já o poder discricionário é o que
leva ao entendimento de que a administração tem liberdade de
escolha entre punir ou não o servidor faltoso.
B O poder vinculado encerra prerrogativa do poder público.
C Não há aplicação de penalidade sem prévia apuração,
assegurados o contraditório e a ampla defesa; todavia, há
exceções, ou seja, algumas sanções poderão ser impostas
sem o devido procedimento legal, tendo em vista a
discricionariedade do poder disciplinar.
D Atualmente, é unânime o entendimento no sentido de que o
poder discricionário não é absoluto. Nesse sentido, cresceram
as possibilidades de o Poder Judiciário controlar os atos
advindos desse tipo de poder.
E A liberdade de escolha dos critérios de conveniência e
oportunidade é corolário do poder discricionário, que ocorre
quando o agente se conduz fora dos limites da lei.
Cargo 8: Técnico Superior

Segundo a doutrina, pode-se definir o ato administrativo
como a declaração do Estado ou de quem o represente, que produz
efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime
jurídico de direito público, e que está sujeita a controle pelo Poder
Judiciário.
Maria Sylvia Zanella Di Pietro. Direito administrativo.
23.ª ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 196 (com adaptações).

Com relação aos atos administrativos, assinale a opção correta.
A Caso um indivíduo obtenha licença perante a administração
pública para constra uma casa, cumpra os requisitos exigidos
e, mesmo assim, a administração, discricionariamente, casse tal
licença, esse ato de cassação será legítimo porque se trata de
controle de conveniência e oportunidade, inerente aos poderes
da administração pública.
B A imperatividade é uma característica de todos os atos
administrativos existentes, mesmo nos atos de consentimento,
como, por exemplo, uma autorização.
C A imperatividade é o atributo que tem o ato administrativo de
ser posto em execução pela própria administração pública, sem
necessidade de intervenção do Poder Judiciário.
D A autoexecutoriedade é a característica que têm todos os atos
administrativos de, tão logo postos em prática, poderem
alcançar os objetos por eles almejados. Isso é necessário para
salvaguardar rápida e eficientemente o interesse público.
E Tipicidade é o atributo que determina a correspondência do ato
administrativo às figuras definidas previamente em lei. Esse
atributo é corolário do princípio da legalidade, representando
garantia para o administrado, pois a administração só poderá
fazer o que a lei determina. A tipicidade é característica
exclusiva dos atos unilaterais.
QUESTÃO 29

Acerca dos contratos administrativos, assinale a opção correta.
A Existe diferença entre contrato da administração e contrato
administrativo. O primeiro se refere aos contratos celebrados
pela administração pública, para os ajustes celebrados com
finalidades públicas, segundo o regime jurídico de direito
público; o segundo abrange todos os contratos celebrados pela
administração, tanto sob regime de direito público, quanto sob
regime de direito privado.
B O regime jurídico dos contratos administrativos, instituído em
lei, confere à administração, em relação a eles, a prerrogativa
de modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às
finalidades de interesse público, respeitados os direitos do
contratado.
C As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos
administrativos poderão ser alteradas sem prévia concordância
do contratado em virtude da prerrogativa que tem a
administração pública de alterar unilateralmente o contrato.
D A nulidade exonera a administração do dever de indenizar o
contratado por aquilo que este houver executado até a data em
que ela for declarada, e por outros prejuízos regularmente
comprovados.
E Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições
interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus
autógrafos e registro sistemático do seu extrato, inclusive os
relativos a direitos reais sobre imóveis.
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QUESTÃO 30

QUESTÃO 31

conta
empréstimos bancários
fornecedores de estoques
combustíveis a pagar
despesa de manutenção
contas a pagar
material de consumo
provisão para contingências
despesa antecipada de seguros
banco
energia a pagar
despesa de salários
seguros sobre compra de mercadorias
financiamentos a pagar em longo prazo
despesa de energia
salários a pagar
reserva de lucros
imposto sobre o lucro
frete sobre compra de mercadorias
frete sobre vendas de mercadorias
depreciação acumulada
duplicatas a receber
caixa
marcas e patentes
abatimento sobre compra de mercadorias
casas e terrenos
impostos sobre vendas
compra de mercadorias
capital social
veículos
estoque inicial de mercadorias
abatimento sobre vendas de mercadorias
receita de vendas
estoque final de mercadorias

Uma empresa inglesa entrou em procedimento licitatório
para construção de um prédio de uma autarquia, concorrendo com
cinco empresas brasileiras. Um dos agentes públicos responsáveis
pelo certame incluiu nos atos de convocação uma cláusula que
comprometeu o caráter competitivo da licitação, criando obstáculo
com intuito de beneficiar as empresas brasileiras em detrimento da
inglesa. Apesar disso, a empresa inglesa conseguiu concorrer. O
certame foi mantido em sigilo absoluto, para não frustrar os
interesses daquele agente. A comissão iniciou a licitação,
apresentando, nessa ordem: o projeto executivo, o projeto básico e,
finalmente, iniciou a execução da obra. Observou-se,
posteriormente, que não havia previsão orçamentária para a
construção do prédio em questão, orçado em um milhão de reais. A
modalidade de licitação escolhida foi a concorrência.
Considerando esse caso hipotético, assinale a opção correta acerca
dos princípios de licitação.
A O agente público, ao tentar frustrar a competição entre a
empresa britânica e as empresas brasileiras, desrespeitou não
só o princípio da igualdade, mas também princípio implícito na
Lei n.º 8.666/1993, que é o da competitividade, decorrente do
princípio da isonomia.
B O certame foi mantido em sigilo absoluto, o que não macula o
procedimento licitatório sob análise.
C Se a licitação tivesse sido iniciada sem que houvesse projeto
básico, isso não prejudica o procedimento, haja vista expressa
permissão legal no sentido de que é possível que ele seja
desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e
serviços, desde que autorizado pela administração.
D Para a Lei n.º 8.666/1993, a construção do prédio é uma obra
e, por isso, não há necessidade de previsão orçamentária para
o início do procedimento licitatório, pois existe previsão legal
no sentido de que seja conseguido o dinheiro mediante
aditamento orçamentário para obras urgentes.
E Caso o preço da obra fosse orçado em um milhão de reais, a
comissão não poderia ter escolhido a licitação na modalidade
concorrência, por não ter chegado ao valor exigido na Lei
n.º 8.666/1993, que é acima de dois milhões de reais.

saldo em R$
10
20
20
30
30
40
40
50
60
60
70
80
80
90
90
90
96
120
120
120
130
154
230
300
300
430
800
800
900
1.100
1.200
4.300
500

Com base nas informações apresentadas no balancete de verificação
acima, assinale a opção correta.
A
B
C
D
E

O resultado bruto corresponde a R$ 1.290,00.
O custo das mercadorias vendidas corresponde a R$ 1.300,00.
O total do ativo circulante corresponde a R$ 384,00.
O total do passivo circulante corresponde a R$ 230,00.
O patrimônio líquido, após a incorporação do resultado do
período, corresponde a R$ 1.354,00.

RASCUNHO

Cargo 8: Técnico Superior
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Balancete de verificação para as questões de 32 a 34
conta
seguros a pagar

QUESTÃO 33

saldo em R$
20

receita financeira

20

provisões passivas

70

caixa

90

energia a pagar

90

marcas e patentes

100

banco

120

duplicatas descontadas

130

ações de controladas

140

empréstimos a pagar em longo prazo

140

títulos a receber

150

contingências trabalhistas

180

deduções sobre vendas

180

aluguéis a pagar

190

despesa com material

190

ações de coligadas

200

abatimento sobre compras

200

fretes sobre vendas

210

salários a pagar

230

fornecedores

260

provisão para perda de estoques

300

fretes sobre compras

300

despesa de depreciação

300

debêntures emitidas com resgate em curto prazo

320

duplicatas a receber

330

impostos sobre o lucro

340

despesas antecipadas de aluguéis

400

despesas antecipadas de seguros

500

capital social

500

duplicatas a receber em longo prazo

600

imóveis

600

terrenos

800

reserva de lucros

900

impostos incidentes sobre receita

900

despesa de manutenção

900

despesa financeira

O índice de liquidez corrente é obtido pela divisão entre o ativo
circulante e o passivo circulante. Após a elaboração do balanço
patrimonial, é correto afirmar que o índice de liquidez corrente
apurado encontra-se entre
A
B
C
D
E

0,5 e 0,7.
0,7 e 0,9.
0,9 e 1,1.
1,1e 1,3.
1,3 e 1,5.

QUESTÃO 34

A margem bruta é um percentual obtido pela divisão do resultado
bruto pela receita líquida de vendas e é utilizada para análise do
desempenho das empresas. Após a elaboração da demonstração do
resultado do exercício da empresa, é correto afirmar que a margem
bruta encontra-se entre
A 6% e 18%.
B 18% e 30%.
C 30% e 42%.
D 42% e 54%.
E 54% e 66%.
RASCUNHO

900

veículos

1.000

depreciação acumulada

1.100

empréstimos bancários

1.100

despesa de salários

1.100

compra de estoques

1.200

estoque final de mercadorias

1.500

estoque inicial de mercadorias

3.200

receita operacional bruta

9.000

QUESTÃO 32

Considerando as informações apresentadas no balancete de
verificação, é correto afirmar que o resultado líquido apurado no
período encontra-se entre
A
B
C
D
E

R$ 300 e R$ 500.
R$ 500 e R$ 700.
R$ 700 e R$ 900.
R$ 900 e R$ 1.100.
R$ 1.100 e R$ 1.300.

Cargo 8: Técnico Superior
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QUESTÃO 36

QUESTÃO 35

002

valor nominal
(R$)
3.200,00

valor do
desconto (R$)
128,00

007

5.400,00

216,00

009
012
015
020
023
030

2.340,00
4.560,00
3.320,00
1.200,00
900,00
2.100,00

93,60
182,40
132,80
48,00
36,00
84,00

duplicata

Considerando que: no dia 1.º de abril, tenha sido encaminhado o
borderô de duplicatas acima para desconto junto a uma instituição
financeira; no dia 30 de abril, o banco tenha comunicado a
devolução das duplicatas 002, 020 e 023; para cada duplicata
devolvida, o banco cobre uma taxa de R$ 43,20; a taxa de desconto
praticada pelo banco seja de 4% ao mês. Com relação a essa
operação e seus reflexos no patrimônio da empresa, é correto
afirmar que
A o saldo financeiro líquido da operação, no mês de abril,
correspondeu a R$ 16.669,60.
B o resultado do exercício do mês de abril foi reduzido em
R$ 129,60.
C o saldo do ativo circulante em 01/04/2010, após a operação de
desconto de duplicatas, sofreu acréscimo de R$ 22.099,20.
D o lançamento do desconto da duplicata proporciona um crédito
no disponível de R$ 23.020,00, um débito no resultado do
exercício de R$ 920,80 e um débito no ativo circulante de
R$ 22.099,20.
E o registro das duplicatas que não foram liquidadas deverá ser
feito a débito do disponível no valor de R$ 5.300,00, a débito
do resultado do exercício no valor de R$ 129,60 e a crédito da
conta duplicatas no valor de R$ 5.429,60.
RASCUNHO

Cargo 8: Técnico Superior

Com relação a conceitos fundamentais da arquivologia, assinale a
opção correta.
A O ciclo vital dos documentos indica as diferenças de uso e
de tratamento técnico nas duas fases da vida do documento.
A primeira é a fase corrente, que vai da produção do
documento até a finalização de seu objetivo, passando pela
tramitação. A segunda é a fase dos documentos permanentes
ou históricos.
B O princípio da procedência determina que os documentos
produzidos por uma instituição devem ser mantidos em
arquivos com jurisdição sobre o local ao qual se reporta o seu
conteúdo, sem que sejam misturados a documentos de outra
procedência.
C O princípio da unicidade determina que apenas documentos
originais e únicos têm valor de prova e podem pertencer a um
conjunto arquivístico de documentos. Sendo assim, nenhum
documento que seja múltiplo, como, por exemplo, jornais,
livros impressos e cópias, pode fazer parte do arquivo.
D A autenticidade refere-se à qualidade atribuída a um
documento criado de acordo com as normas do direito
administrativo e cujo conteúdo é verídico, garantindo, assim,
seu valor de prova.
E O documento de arquivo é aquele gerado ou acumulado por
uma instituição ou pessoa no exercício de suas funções
e atividades que, ao ser guardado como registro e prova de
tais atividades, torna-se testemunho do contexto em que se
originou.
QUESTÃO 37

A avaliação visa determinar os prazos de guarda e definir quais
documentos poderão ser eliminados ou deverão ser preservados
para fins administrativos ou de pesquisa, segundo o valor e o
potencial de uso que apresentam. Com relação à avaliação de
documentos, assinale a opção correta.
A Nem os princípios arquivísticos, nem a legislação brasileira
acerca de arquivos mencionam os documentos eletrônicos, por
isso eles não são considerados documentos de arquivo e podem
ser eliminados (deletados) a qualquer momento, sem
necessidade de qualquer autorização.
B A tabela de temporalidade resulta do processo de avaliação de
documentos e deve apresentar, no mínimo, as seguintes
informações: identificação dos documentos ou conjuntos
documentais produzidos e recebidos pela instituição no
exercício de suas atividades, prazos de guarda e destinação
final — eliminação ou guarda permanente.
C Os funcionários de cada setor administrativo de um órgão
público são responsáveis por fazer a avaliação dos documentos
ali produzidos, a fim de se criar uma tabela de temporalidade
própria para o setor.
D Ao receber um documento cujo trâmite já está encerrado, o
servidor deve consultar a tabela de temporalidade para
verificar se ele será destinado ao arquivo ou à eliminação. Caso
conste na tabela que esse documento está destinado à
eliminação, o servidor deve triturá-lo imediatamente, em
equipamento apropriado.
E Caso um documento não conste na tabela de temporalidade, ou
apareça como permanente, somente poderá ser eliminado após
consulta à chefia do setor, que, se for o caso, deverá proceder
à autorização, por escrito.
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QUESTÃO 38

Com relação ao tratamento de documentos e informações na fase
corrente, assinale a opção correta.
A Protocolo é um conjunto de procedimentos automatizados que
consiste na indexação e no armazenamento de referências ou
dados contidos em documentos, de modo a permitir a
identificação ou localização da informação desejada.
B Todos os documentos públicos são sigilosos por princípio, pois
as informações que contêm podem afetar a segurança da
sociedade e do Estado, bem como a inviolabilidade da
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das
pessoas; portanto, apenas os servidores que trabalham na
administração direta têm acesso às informações contidas nos
documentos gerados pelo poder público.
C A gestão de documentos pode ser definida como o conjunto
dos procedimentos e das operações técnicas voltadas para
produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de
documentos, na primeira e na segunda idades, visando à
eliminação ou à guarda permanente.
D O gerenciamento da informação é um programa de integração
dos arquivos de uma estrutura administrativa, por meio da
adoção de um conjunto de rotinas, procedimentos técnicos e
métodos de arquivamento que norteiam a organização dos
documentos, tendo em vista a preservação e a recuperação da
informação.
E O procedimento técnico denominado diagnóstico elege
critérios específicos por meio dos quais é possível selecionar
documentos considerados representativos do conjunto a que
pertencem.

QUESTÃO 40

Vários recursos tecnológicos têm sido utilizados no trabalho com
a documentação arquivística, como a microfilmagem e, mais
recentemente, a automação. A respeito desses recursos, assinale a
opção correta.
A Não há legislação específica acerca de microfilmagem no
Brasil, existe apenas um conjunto de recomendações gerais
que podem ser adotadas, embora não sejam oficiais.
B A microfilmagem de documentos públicos pode ser feita por
qualquer cartório, desde que este possua a aparelhagem
necessária. Uma vez que essas instituições já são dotadas de fé
pública, as cópias, os traslados e as certidões extraídos de
microfilmes nelas produzidos são considerados autenticados e
podem gerar efeitos legais.
C Devido à grande durabilidade do microfilme (cerca de cem
anos), esse é o recurso mais utilizado para a reprodução de
documentos públicos com valor permanente quando, por falta
de espaço em depósito, se deseja eliminar os originais.
D A digitalização de documentos é, hoje, mais vantajosa que a
microfilmagem, por ser mais rápida, resultar em melhor
visualização das informações, ocupar menos espaço para
guarda destas e tornar a sua preservação a longo prazo mais
fácil, eficiente e barata.
E Um sistema eletrônico de gerenciamento arquivístico de
documentos, que é um recurso concebido eletronicamente,
pode gerenciar documentos convencionais, eletrônicos ou os
dois tipos simultaneamente.

QUESTÃO 39

Com relação à preservação e conservação dos documentos, assinale
a opção correta.
A Denomina-se acondicionamento o conjunto dos procedimentos
de intervenção realizados nos documentos deteriorados e
danificados para recuperá-los e reforçá-los.
B Os documentos são estáveis por natureza e podem durar para
sempre se forem mantidos em ambiente fechado, a salvo da
agressão direta de agentes biológicos, como insetos e ratos, e
do contato com poluentes contidos no ar e na poeira.
C A luz solar é prejudicial ao suporte dos documentos, porque a
radiação ultravioleta contribui para sua a deterioração. O local
de depósito de documentos deve ter iluminação fluorescente,
pois essas lâmpadas não emitem raios ultravioleta.
D Na limpeza de piso e mobiliário do depósito de documentos,
deve ser usado o aspirador de pó. É preciso evitar o uso de
água, que aumenta a umidade relativa do ar, e de produtos
químicos, que exalam gases tóxicos ou de natureza ácida.
E Os móveis mais indicados para manter os documentos,
principalmente os audiovisuais, cujos suportes são magnéticos
ou digitais, são os de madeira ou de fórmica. Os de metal são
suscetíveis a campos magnéticos, e a tinta que recebem pode
exalar gases.
Cargo 8: Técnico Superior
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Texto para as questões de 41 a 44

RASCUNHO

Nova fronteira energética
O país precisa ampliar a oferta de eletricidade em 4.400
megawatts (MW) ao ano, o suficiente para atender o consumo de
1,5 milhão de habitantes. O maior potencial não explorado está na
região Norte. O consumo atual é de 58.600 MW; em 2030, será de
146.600 MW. O potencial hidroenergético hoje explorado
corresponde a 0,028 do potencial da região Norte, a 0,40 do
potencial da região Nordeste, a 0,473 do potencial da região Sul e
a 0,41 do potencial das regiões Sudeste e Centro-Oeste juntas. Esse
potencial já explorado corresponde e 0,282 do potencial
hidroenergético brasileiro.
Economia. In: Veja, ed. 2.162, 28/4/2010, p. 89-90 (com adaptações).

QUESTÃO 41

Tendo como referência o texto acima, e considerando que toda
energia elétrica produzida seja consumida e que, da energia elétrica
3
consumida atualmente,
provenham de hidrelétricas, cujas
4
energias produzidas compõem o potencial hidroenergético
brasileiro explorado, então a capacidade brasileira máxima de
produção de energia elétrica, em MW, a partir de seus rios, é
A
B
C
D
E

inferior a 150.000.
superior a 150.000 e inferior a 160.000.
superior a 160.000 e inferior a 170.000.
superior a 170.000 e inferior a 180.000.
superior a 180.000.

QUESTÃO 42

Considerando que a ampliação da oferta de energia elétrica no
Brasil, citada no texto, se realize, e que energia produzida é energia
consumida, é correto afirmar que a quantidade de energia elétrica
consumida no Brasil, de 2010 a 2030, em milhares de MW, será
A
B
C
D
E

inferior a 2.130.
superior a 2.130 e inferior a 2.140.
superior a 2.140 e inferior a 2.150.
superior a 2.150 e inferior a 2.160.
superior a 2.160.

QUESTÃO 43

Supondo que o potencial de geração de energia hidrelétrica da
região Norte seja igual ao dobro do potencial da região Nordeste,
e considerando que, hoje, o potencial explorado da região Norte
corresponda a x do potencial explorado da região Nordeste, é
correto afirmar que x é igual a
A
B
C
D
E

0,14.
0,28.
0,42.
0,68.
0,82.

Cargo 8: Técnico Superior
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QUESTÃO 44

RASCUNHO

Supondo que o consumo de energia elétrica no Brasil, ano a ano, de
2010 a 2030, constitua uma progressão geométrica, e considerando
2,5 como valor aproximado para 733/293 e 1,05 como valor
aproximado para 2,51/20, é correto afirmar que a quantidade de
energia elétrica, em MW, a ser consumida no Brasil de 2010 a
2030, será
A inferior a 1.750.000.
B superior a 1.750.000 e inferior a 1.850.000.
C superior a 1.850.000 e inferior a 1.950.000.
D superior a 1.950.000 e inferior a 2.050.000.
E superior a 2.050.000.
QUESTÃO 45

Os 120 alunos que iniciaram o curso de administração de
uma universidade contrataram os serviços de uma empresa
organizadora de eventos para preparar a festa de formatura da turma
ao final do curso. Para se resguardar de possíveis prejuízos com
reprovação ou desistência de alunos, o contrato previa que cada
formando que participaria da festa pagaria à empresa a quantia de
R$ 3.000,00, acrescido de R$ 50,00 para cada colega que, por
qualquer motivo, não participasse da festa.

A partir da situação hipotética apresentada acima, assinale a opção
correta, considerando que x dos 120 alunos participarão da festa de
formatura.
A Se 40 alunos não participarem da festa, então a despesa com a
empresa de eventos para cada um daqueles que participar será
superior a R$ 6.000,00.
B A função, em termos da variável x, que descreve a despesa de
cada um dos alunos que participarão da festa é uma função
polinomial do 1.º grau, crescente.
C A empresa receberá a quantia de R$ 360.000,00 somente se
todos os 120 alunos participem da festa.
D A função que descreve, em termos da quantidade de
participantes da festa, a quantia que a empresa receberá dos
alunos é uma função polinomial do 2.º grau, com concavidade
para cima.
E O valor máximo que a empresa poderá receber dos alunos é
igual a R$ 405.000,00.
Cargo 8: Técnico Superior
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QUESTÃO 46

Acerca da inscrição de segurados e dependentes no regime próprio
de previdência social (RPPS) dos servidores do estado do Espírito
Santo, assinale a opção correta.
A As normas para inscrição do segurado e do dependente são
estabelecidas em ato normativo do governador estadual.
B O segurado deve requerer à área de recursos humanos do órgão
ao qual estiver vinculado a remessa da inscrição ao Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
(IPAJM), com as informações relativas ao ato administrativo
de nomeação para o cargo de provimento efetivo, do termo de
posse e a ficha individual, o laudo médico admissional e
demais documentos comprobatórios legalmente exigidos.
C A inscrição de dependente ocorrida após o falecimento do
segurado somente produzirá efeitos a partir da data de sua
habilitação.
D O segurado pode solicitar, a qualquer tempo, a modificação do
seu grupo de dependentes por inclusão, exclusão ou alteração.
Essa modificação, se homologada, produzirá efeito a partir da
data da alteração.
E A habilitação para recebimento de benefício sempre poderá ser
feita diretamente pelo beneficiário ou por procurador
constituído por instrumento público para esse fim.
QUESTÃO 47

Com relação aos diferentes tipos de aposentadoria e com base na
Lei Complementar Estadual n.º 282/2004, assinale a opção correta.
A Requerida a aposentadoria voluntária, o segurado deverá
afastar-se do exercício de suas funções a partir da data de
protocolização do pedido, vigorando a aposentadoria desde a
data em que for deferido o pedido.
B Se, após autorizado o afastamento do segurado, for
determinado seu retorno por haver sido constatado o não
preenchimento dos requisitos para a concessão da
aposentadoria, o tempo decorrido entre o afastamento e o
retorno será considerado como licença remunerada e contado
para todos os efeitos, sem qualquer ônus para o segurado.
C O requerimento de aposentadoria compulsória, após o
afastamento do servidor do exercício de suas atividades pela
chefia imediata, será encaminhado ao IPAJM pelo órgão de
recursos humanos ao qual o servidor estiver vinculado, para
conhecimento, concessão e fixação dos proventos, com
vigência a partir da data de protocolização do pedido.
D A aposentadoria por invalidez será concedida quando
comprovada a incapacidade para o trabalho total e definitiva
do segurado para a execução de todas as atividades de seu
cargo, descritas em lei ou regulamento, e vigorará a partir da
data do deferimento, sendo o lapso de tempo compreendido
entre o término da licença médica e a data do deferimento
considerado, excepcionalmente, como de prorrogação de
licença.
E A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para
tratamento de saúde por período não excedente a doze meses
e após declarada a incapacidade para o trabalho do segurado,
em laudo médico pericial, pela junta médica designada
pelo IPAJM.
Cargo 8: Técnico Superior

QUESTÃO 48

No que concerne ao abono de permanência, assinale a opção
correta.
A Cabe à Secretaria da Fazenda a responsabilidade pelo
pagamento desse abono.
B O referido abono também compõe a base de cálculo da
contribuição previdenciária.
C O valor do abono de permanência incorpora-se à aposentadoria
do servidor.
D Esse abono é devido a todo servidor que, cumprido o tempo
mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e de
5 anos no cargo efetivo em que se encontra e, estando com
mais de 65 anos de idade, se homem, e 60, se mulher, optar por
permanecer em atividade até completar as exigências para a
aposentadoria compulsória.
E O abono de permanência tem valor equivalente ao da
contribuição previdenciária do servidor, mas não exclui a sua
incidência.
QUESTÃO 49

Assinale a opção correta acerca da pensão por morte.
A A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial
tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, se
for comprovada necessidade econômica superveniente.
B A pensão por morte é devida ao dependente maior de dezesseis
anos de idade desde a data do requerimento, se este for feito
em até trinta dias da ocorrência do óbito.
C O valor da pensão por morte deve ser pago aos beneficiários de
acordo com sua classe, de modo que, em concorrência com os
descendentes, caiba ao cônjuge quinhão igual ao dos que
sucedem por cabeça, não podendo a sua quota ser inferior à
quarta parte da pensão, se for ascendente dos beneficiários com
quem concorrer.
D O cônjuge divorciado, ou separado judicialmente ou de fato,
ou o convivente que receber pensão de alimentos garantida por
sentença judicial recebe pensão por morte no mesmo valor
dessa pensão de alimentos.
E O direito à pensão submete-se à legislação vigente ao tempo do
requerimento.
QUESTÃO 50

A respeito da estrutura administrativa do IPAJM, assinale a opção
correta.
A A estrutura administrativa do IPAJM é composta pela
presidência executiva, com sua estrutura organizacional, pelo
conselho administrativo, pelo conselho fiscal e pelo conselho
de contribuintes.
B O conselho administrativo será presidido pelo presidente
executivo do IPAJM, em exercício, que é seu membro nato e
tem direito a votar em primeiro lugar.
C Os membros do conselho fiscal têm mandato de dois anos,
sendo vedada a recondução.
D O conselho de contribuintes tem a participação dos segurados
da ativa e aposentados, de reconhecida capacidade e
experiência comprovada, nas áreas de administração,
economia, finanças, atuária, contabilidade, direito ou
engenharia, designados por ato do chefe do Poder Executivo
estadual.
E O presidente executivo do IPAJM, que ocupa cargo em
comissão com prerrogativas e subsídio equivalentes ao de
secretário de Estado, deve ter nível superior de escolaridade e
ser nomeado para mandato que coincidirá com o do chefe do
Poder Executivo estadual.
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QUESTÃO 51

Com base no que dispõe a Lei Complementar Estadual
n.º 282/2004, assinale a opção correta.
A Uma das fontes de custeio do RPPS dos servidores do Estado
do Espírito Santo é a contribuição mensal facultada ao
segurado ativo, no percentual de 11%, deduzida em folha de
pagamento, incidentes sobre a totalidade da base de
contribuição.
B A contribuição devida por aposentados e pensionistas incide
apenas sobre as parcelas de proventos que superem o dobro do
limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral
da previdência social (RGPS).
C O segurado, servidor ativo, em licença sem vencimentos para
tratar de assuntos particulares, está sujeito à contribuição
previdenciária devida, sendo computado o tempo de duração
da licença para efeito de benefícios previdenciários.
D O RPPS de que trata lei complementar em tela deve ser
custeado também por contribuição mensal compulsória dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, no percentual de
22%, incidentes sobre a totalidade da base de contribuição do
respectivo segurado ativo.
E As contribuições feitas por servidores ativos e inativos, bem
como a contribuição mensal compulsória dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, são destinadas ao fundo
previdenciário do estado.
QUESTÃO 52

Prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas
ao beneficiário pelo IPAJM prescrevem
A em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido
pagas, resguardado o direito dos incapazes ou dos ausentes,
segundo a legislação civil.
B em cinco anos, a contar do fato gerador do tributo, resguardado
o direito dos incapazes ou dos ausentes, segundo a legislação
civil.
C em cinco anos, a contar do dia primeiro do mês seguinte à data
em que deveria ter sido paga a primeira prestação ou, quando
for o caso, do dia em que o beneficiário tomar conhecimento
da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.
D em dez anos, a contar do dia primeiro do mês seguinte à data
em que deveria ter sido paga a primeira prestação ou, quando
for o caso, do dia em que o beneficiário tomar conhecimento
da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.
E em dez anos, a contar da data em que forem praticados os atos
de recusa de pagamento, salvo comprovada má-fé.
QUESTÃO 53

De acordo com a Lei Complementar Estadual n.º 282/2004, do
benefício recebido por servidor vinculado ao RPPS é vedado
descontar
A contribuições devidas e outros débitos do segurado para com
o RPPS ou com o estado, qualquer que seja o valor.
B qualquer pagamento que haja excedido o valor devido, até o
limite de 30% da remuneração ou provento mensal devido ao
beneficiário.
C tributos retidos na fonte por força de legislação aplicável.
D pensão de alimentos decretada judicialmente.
E pagamento a favor de terceiros, consignado em folha, mediante
autorização do beneficiário e na forma da lei.
Cargo 8: Técnico Superior

QUESTÃO 54

Para ter direito ao benefício de aposentadoria, é imprescindível que
o servidor totalize 95 anos (regra 95), se homem, e 85 anos, se
mulher (aqui chamada regra 85), na soma da sua idade com o seu
tempo de contribuição. Com relação a essa regra, prevista na
Emenda Constitucional n.º 47/2005, assinale a opção correta.
A Essa regra aplica-se a servidores que ingressaram no serviço
público até a data de promulgação dessa emenda, responsável
pela inserção dessa norma no regime constitucional vigente.
B Para que totalize o número 95, é necessário que o servidor do
sexo masculino tenho contribuído, no mínimo, 30 anos e tenha,
pelo menos, 65 anos de idade.
C Embora possibilite a aposentadoria com remuneração integral,
essa não confere direito à paridade com os servidores da ativa.
D Quanto ao tempo de atividade, são exigidos 25 anos de serviço
público efetivo, 15 anos de carreira e 5 anos no cargo em que
se der a aposentadoria.
E Ao servidor que preencha seus requisitos, cabe adesão
compulsória a essa regra, afastando as normas de
aposentadoria voluntária previstas no artigo 40 da Constituição
Federal de 1988.
QUESTÃO 55

Consoante art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 41/2004, as
condições para aposentadoria de segurado que tenha ingressado no
serviço público até o dia 15/12/1998 incluem
A 50 anos de idade, se homem, ou 45 anos de idade, se mulher;
35 anos de contribuição, se homem, ou 30 anos de
contribuição, se mulher; acréscimo de 20% sobre o tempo que,
em 15/12/1998, faltava para alcançar os 35 anos (homem), ou
os 30 anos (mulher); 5 anos no cargo em que se dará a
aposentadoria.
B 53 anos de idade, se homem, ou 48 anos de idade, se mulher;
35 anos de contribuição, se homem, ou 30 anos de
contribuição, se mulher; acréscimo de 15% sobre o tempo que,
em 15/12/1998, faltava para alcançar os 35 anos (homem), ou
os 30 anos (mulher); 5 anos no cargo em que se dará a
aposentadoria.
C 53 anos de idade, se homem, ou 48 anos de idade, se mulher;
35 anos de contribuição, se homem, ou 30 anos de
contribuição, se mulher; acréscimo de 20% sobre o tempo que
em 15/12/1998 faltava para alcançar os 35 anos (homem), ou
os 30 anos (mulher); 5 anos no cargo em que se dará a
aposentadoria.
D 53 anos de idade, se homem, ou 48 anos de idade, se mulher;
30 anos de contribuição, se homem, ou 25 anos de contribuição
se mulher acréscimo de 20% sobre o tempo que, em
15/12/1998, faltava para alcançar os 35 anos (homem), ou os
30 anos (mulher); 5 anos no cargo em que se dará a
aposentadoria.
E 53 anos de idade, se homem, ou 48 anos de idade, se mulher;
35 anos de contribuição, se homem, ou 30 anos de
contribuição, se mulher; acréscimo de 20% sobre o tempo que,
em 15/12/1998, faltava para alcançar os 35 anos (homem), ou
os 30 anos (mulher); 15 anos no cargo em que se dará a
aposentadoria.
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QUESTÃO 56

Os servidores públicos aposentados que já recebiam seu benefício
antes da entrada em vigor da emenda constitucional que
determinou o recolhimento de contribuição previdenciária dos
inativos
A têm direito adquirido a continuar sem contribuir.
B não contribuem para o RPPS, exclusivamente por força da
regra de transição prevista na emenda.
C não têm direito adquirido a qualquer tipo de isenção
tributária sobre seus benefícios.
D têm direito adquirido a uma alíquota diferenciada para
incidência do tributo.
E contribuirão apenas se receberem concomitantemente
benefício do RGPS.
QUESTÃO 57

A respeito do regime constitucional de aposentadoria dos

QUESTÃO 58

Para fins de caracterização da condição de dependente do segurado
obrigatório, prevê a Lei Complementar Estadual n.º 282/2004 que a
dependência econômica
A resta configurada para aquele que viva sob o mesmo teto do
segurado e tenha renda inferior a um salário mínimo.
B deve ser comprovada, quando não presumida, por meio de ação
declaratória de dependência econômica.
C coloca, quando demonstrada, na condição de segurado o filho
maior inválido, enquanto for solteiro, desde que a causa da
invalidez tenha ocorrido até os 24 anos de idade.
D deve ser comprovada por quem mantém união estável com o
segurado, como entidade familiar, se ambos forem solteiros,
separados judicialmente, divorciados ou viúvos.
E é presumida, em relação aos pais inválidos.
QUESTÃO 59

A Constituição Federal de 1988, mesmo após as reformas
das Emendas n.º 20/1998 e n.º 41/2003, ainda permite a contagem
recíproca de tempo de serviço entre os diversos RPPS (União,
estados, Distrito Federal e municípios) e entre estes e o RGPS.
Havendo a mudança de regime, os diversos regimes se compensarão
financeiramente nos termos da Lei n.º 9.796/1999.

servidores públicos submetidos a RPPS, assinale a opção correta.

Fábio Zambitte Ibrahim. Curso de direito
previdenciário, 12.ª ed., p. 670 (com adaptações).

A A aposentadoria voluntária somente é permitida a servidores

Em relação à denominada contagem recíproca, assinale a opção
correta.

que, tendo cumprido no mínimo 10 anos de efetivo exercício
no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará
a aposentadoria, já contarem com 60 anos de idade e 35 de
contribuição, se homem, e 55 anos de idade e 30 de
contribuição, se mulher.
B A Constituição Federal de 1988, além de prever a redução de
idade e de tempo de contribuição em 5 anos para o professor
que comprove tempo de exercício exclusivo das funções de
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e
médio, faculta-lhe a percepção de mais de uma aposentadoria
à conta do RPPS, na hipótese de ter exercido, quando em
atividade, dois cargos públicos.
C A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios que
assim o desejarem podem, em qualquer circunstância, fixar,
para o valor das aposentadorias e pensões a serem
concedidas pelo RPPS, o limite máximo estabelecido para os
benefícios do RGPS.
D A lei pode estabelecer formas de contagem de tempo de
contribuição fictício, para fins de aplicação da chamada
contagem recíproca.
E O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal deve
ser contado para efeito de aposentadoria, e o tempo de
serviço correspondente, para efeito de disponibilidade.

Cargo 8: Técnico Superior

A O servidor público ex-celetista tem direito à contagem de tempo
de serviço exercido em condições especiais na forma da
legislação anterior, ou seja, com o acréscimo previsto na
legislação.
B O tempo de serviço rural anterior à vigência da Lei n.º
8.213/1991, sem contribuições à previdência social, pode ser
utilizado para contagem recíproca, com a finalidade de obtenção
da aposentadoria em outro RPPS.
C É permitida a contagem de tempo de serviço público com o de
atividade privada, quando concomitantes.
D O tempo de serviço para o RPPS deve ser comprovado por meio
de certidão emitida pelo INSS.
E Pode ser contado o tempo de serviço anterior ou posterior à
obrigatoriedade de filiação à previdência social, mediante
indenização da contribuição correspondente ao período
respectivo.
QUESTÃO 60

O RPPS aplica-se ao
A servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo
efetivo com a União ou autarquias, inclusive o que esteja sob
regime especial, e fundações públicas federais.
B empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro.
C servidor público ocupante de cargo efetivo em sociedade de
economia mista.
D servidor exercente de mandato eletivo federal, estadual ou
municipal.
E servidor público ocupante de cargo temporário da União, em
estado, no Distrito Federal ou em município.
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