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

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

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 1

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

Ø O Conselho de Administração figura como órgão superior de
gerenciamento, normatização e deliberação na estrutura
organizacional da PARANAPREVIDÊNCIA.

Ù A PARANAPREVIDÊNCIA sucederá o Instituto de
Previdência e Assistência aos Servidores do Estado do Paraná
(IPE) em todos os processos judiciais em que este figure
como parte, inclusive litisconsorte, assistente ou oponente.

Ú O presidente do Conselho Fiscal e o presidente do Conselho
de Administração serão de livre escolha do diretor-presidente
da PARANAPREVIDÊNCIA.

Û O diretor ou conselheiro que, durante o seu mandato,
perder a condição de segurado inscrito na
PARANAPREVIDÊNCIA, se esta houver sido requisito de
investidura no cargo, deverá concluir seu mandato caso falte
menos de dois anos para o seu final.

Ü Um servidor público do estado, para poder ser indicado como
membro do Conselho de Administração, deverá contar com,
no mínimo, cinco anos de efetivo exercício em cargo público
estadual.

QUESTÃO 2

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

Ø Um professor que comprovar exclusivamente tempo de
efetivo exercício da função de magistério no ensino superior
terá seus requisitos de idade e de tempo de contribuição
previstos para aposentadoria por tempo de contribuição
reduzidos em cinco anos.

Ù Toda servidora terá direito à aposentadoria voluntária por
implemento de idade ao completar 55 anos de idade.

Ú A partir da data do óbito, o benefício de pensão por morte de
segurado da PARANAPREVIDÊNCIA será devido a sua
esposa.

Û Considere a seguinte situação hipotética.
Adriane recebe pensão por ausência pelo desaparecimento
de seu marido, Paulo, que é segurado da
PARANAPREVIDÊNCIA. 

Nessa situação, caso Paulo reapareça, Adriane estará
desobrigada de reembolsar as quantias recebidas. 

Ü Caso um segurado da PARANAPREVIDÊNCIA esteja preso,
sua esposa terá o benefício de pensão por prisão suspenso, se
o segurado fugir da prisão.

QUESTÃO 3

A respeito das contribuições previdenciárias, julgue os itens
abaixo. 

Ø Um 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 de
Previdência.

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

Ú Um servidor, ocupante exclusivamente de cargo
comissionado no governo do estado do Paraná, deverá ter sua
contribuição previdenciária retida e repassada ao Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS).

Û Um servidor ocupante de cargo em comissão no estado do
Paraná, oriundo da administração pública da União, onde é
segurado do regime próprio dos servidores públicos federais,
terá sua contribuição destinada ao regime de origem.

Ü Um servidor ocupante de cargo em comissão no estado do
Paraná, oriundo da administração pública de um município
que não possua regime próprio de previdência para seus
servidores, terá sua contribuição destinada ao INSS.

QUESTÃO 4

Julgue os itens a seguir, relativos ao estatuto da
PARANAPREVIDÊNCIA.

Ø A PARANAPREVIDÊNCIA tem sede e foro na cidade de
Curitiba e jurisdição em todo o território do estado do Paraná.

Ù Em outros estados federados, a instituição não poderá
credenciar representantes.

Ú O exercício financeiro da PARANAPREVIDÊNCIA inicia-se
em março.

Û A PARANAPREVIDÊNCIA vincula-se, como ente de
cooperação governamental, ao secretário especial para
assuntos de previdência.

Ü A PARANAPREVIDÊNCIA tem por finalidade gerir o
sistema de seguridade funcional do estado do Paraná.

QUESTÃO 5

Julgue os itens a seguir, relativos ao Conselho de Administração
da PARANAPREVIDÊNCIA.

Ø É integrado por dez conselheiros efetivos e cinco suplentes.
Ù Todos os conselheiros são escolhidos pelo governador do

estado.
Ú O presidente do conselho tem voz e voto, inclusive o de

desempate.
Û O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente a

cada dois meses.
Ü Uma pessoa com formação de nível médio poderá ser

conselheiro de administração se tiver reconhecida capacidade
em seguridade.
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Nas questões de 6 a 8, 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.

QUESTÃO 6

Acerca da Internet, julgue os itens a seguir.

Ø Considere a seguinte situação hipotética.

Juliano entrou em contato com uma empresa provedora de

Internet para se informar acerca dos custos que teria para

acessar a Internet. Um empregado da empresa informou

que, caso o acesso fosse feito por meio de uma linha

discada, além de uma taxa mensal a ser paga à empresa

provedora do acesso e dos custos com o uso da linha

telefônica, Juliano deveria, assim como todos os

internautas, pagar uma taxa à WWW, empresa de escopo

internacional que controla a Internet.

Nessa situação, os custos informados  pelo empregado estão

condizentes com o que habitualmente é cobrado aos

internautas, sendo que o valor da taxa a ser paga à WWW

depende do país a partir do qual o acesso é realizado.

Ù Considere a seguinte situação hipotética.

Pedro, desejando obter informações na Internet acerca de

um determinado assunto, tentou acessar, por meio de uma

rede dial-up, um site de busca com a ajuda de um

navegador de Internet. Porém, toda vez que tentava

acessar o site de busca, Pedro obtinha a mensagem de que

o acesso ao site desejado era impossível.

Nessa situação, o acesso não foi efetivado pelo fato de que,

entre outros possíveis problemas, o acesso a sites de busca

utilizando-se navegadores de Internet não pode ser realizado

por meio de redes dial-up.

Ú No acesso à Internet por meio de uma rede ADSL, obtém-se

maiores taxas de transmissão em bps (bits por segundo) que

em redes dial-up, dadas as mesmas condições de rede e de

hardware.

Û Uma forma de evitar que vírus de computador sejam

introduzidos em um microcomputador, ao se realizar

operações de download de informações a partir de páginas da

Internet, é desativar o protocolo TCP/IP, passando-se a

acessar a Internet  apenas por meio do protocolo FTP.

Ü Estruturalmente, o endereço http://www.cespe.unb.br

constitui um URL (uniform resource locator) correto.

QUESTÃO 7

Para complementar sua renda após a aposentadoria, um

trabalhador deposita certa quantia de reais a cada mês em uma

caderneta de poupança. A planilha acima, elaborada pelo

trabalhador no Excel, mostra os depósitos realizados nos seis

primeiros meses em que ele iniciou esses depósitos. Com relação

a essa figura e ao Excel, julgue os itens que se seguem.

Ø Supondo que a caderneta de poupança tenha um rendimento

de 0,7% ao mês, o saldo total da poupança do trabalhador

após o depósito dos rendimentos do mês de junho poderá ser

calculado corretamente e posto na célula H4 por meio

da seguinte seqüência de ações: clicar a célula H4;

digitar soma(B4:G4)*1,07.

Ù Para se calcular a média aritmética dos números contidos nas

células de B4 a G4 e pôr o resultado na célula H4, é suficiente

clicar a célula H4 e, em seguida, clicar o botão .

Ú Para se aplicar o estilo de moeda internacional às células de

B4 a G4, é suficiente selecionar essas células e clicar o

botão .

Û É possível mover os conteúdos das células de B4 a G4 para as

células de B6 até G6, respectivamente, por meio da seguinte

seqüência de ações: selecionar as células de B4 a G4; clicar o

menu  e clicar a opção Recortar; clicar a célula B6;

clicar o menu  e clicar a opção Colar.

Ü Para mesclar as células de B2 a G2, tornando-as uma só célula,

que ocupe o lugar dessas seis células, é suficiente selecionar

as células de B2 a G2 e clicar o botão .
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QUESTÃO 8

A figura ao lado mostra a tela do monitor de um computador
que utiliza o sistema operacional Windows 2000. Com
relação a essa figura e ao Windows 2000, julgue os itens
seguintes.

Ø Por meio das teclas  e  é possível alternar

entre os programas que estão sendo executados.
Ù Um dos programas que estão sendo executados é um

aplicativo acessório que já vem disponível no
Windows 2000, denominado Paint.

Ú É possível copiar a figura que está sendo editada no
aplicativo Paint para um documento do tipo Word 2000.

Û Ao se clicar o ícone  será aberto o aplicativo

Windows Explorer, que permite, entre outras coisas,
formatar o disco rígido do computador.

Ü A partir da observação da barra de tarefas do Windows, é correto afirmar que apenas dois aplicativos estão abertos.

QUESTÃO 9

A Resolução n.o 2.652/1999 do Banco Central do Brasil (BACEN), que dispõe acerca das aplicações dos recursos dos fundos com
finalidade previdenciária, veda

Ø a utilização de recursos de fundos com finalidade previdenciária em gastos de qualquer natureza com a manutenção de bens móveis
e imóveis a eles vinculados.

Ù que as disponibilidades de fundos com finalidade previdenciária sejam mantidas em conta separada das disponibilidades de caixa
de entidade patrocinadora. 

Ú aos fundos com finalidade previdenciária conceder empréstimos ou financiamentos ou abrir crédito sob qualquer modalidade a
pessoas físicas ou jurídicas. 

Û aos fundos com finalidade previdenciária a prestação de fiança, aval, aceite ou qualquer forma de coobrigação. 
Ü aos fundos com finalidade previdenciária a aplicação em créditos securitizados pelo Tesouro Nacional. 

QUESTÃO 10

Nos itens abaixo, são apresentadas situações hipotéticas que demonstram a composição da aplicação dos recursos provenientes das
alienações de patrimônio vinculado ao fundo com finalidade previdenciária indicado em cada item, na forma de bens, direitos ou ativos
de qualquer natureza. Julgue essas situações, verificando se estão adequadas aos ditames da Resolução n.o 2.652/1999 do BACEN.

Ø Fundo AA:
• 80% em títulos de emissão do Tesouro Nacional.
• 20% em valores mobiliários de emissão de instituições financeiras cujo capital social é integralmente detido pela União. 

Ù Fundo BB:
• 75% em títulos de emissão do BACEN.
• 25% em valores mobiliários de emissão de subsidiárias de instituições financeiras cujo capital social é integralmente detido

pela União. 
Ú Fundo CC:

• 80% em títulos de emissão do Tesouro Nacional.
• 20% em depósitos em contas de poupança. 

Û Fundo DD:
• 30% em títulos de emissão do BACEN.
• 30% em valores mobiliários de emissão de instituições financeiras cujo capital social é integralmente detido pela União. 
• 40% em quotas de fundos de investimento financeiro. 

Ü Fundo EE:
• 100% em títulos de emissão do Tesouro Estadual. 
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QUESTÃO 11

Consoante a Resolução n.o 2.652/1999 do BACEN, os fundos
com finalidade previdenciária devem ter presentes em suas
aplicações as condições de

Ø segurança.
Ù perenidade.
Ú trava de segurança contra variações cambiais (hedge).
Û solvência.
Ü liquidez.

QUESTÃO 12

De elevada relevância, o mercado de ações é parte integrante do
Sistema Financeiro Nacional. A respeito dessa instituição, julgue
os itens subseqüentes.

Ø As bolsas de valores são instituições financeiras com fins
lucrativos criadas para fornecer a infra-estrutura do mercado
de ações.

Ù O mercado primário é aquele que corresponde à negociação
das ações nas bolsas de valores.

Ú Bonificação é a distribuição gratuita de novas ações aos
acionistas pela diluição do capital em maior número de ações
com o objetivo de dar liquidez aos títulos no mercado.

Û No mercado a termo, o investidor se compromete a comprar
ou vender uma quantidade certa de uma ação-objeto, por um
preço fixado dentro de um prazo predeterminado. As
operações contratadas poderão ser liquidadas no vencimento
ou em data antecipada solicitada pelo comprador, pelo
vendedor ou por acordo mútuo das partes.

Ü O mercado a termo de ações representa um aperfeiçoamento
do mercado futuro, permitindo a ambos os participantes de
uma transação reverter sua posição antes da data do
vencimento.

QUESTÃO 13

No Sistema Financeiro Nacional, existem taxas de juros
largamente aplicadas pelos agentes do mercado, entre as quais a
do sistema especial de liquidação e custódia, denominada taxa
SELIC. Acerca dessa taxa, julgue os itens a seguir.

Ø Como os títulos negociados pela taxa SELIC são de grande
liquidez e teoricamente de risco mínimo, a taxa definida no
âmbito desse sistema é aceita como uma taxa livre de risco da
economia.

Ù A taxa SELIC é denominada também de D+2, pois os
negócios que utilizam essa taxa requerem 48 horas para que
sejam liquidados.

Ú Em situações de juros decrescentes, a taxa SELIC costuma
apresentar-se ligeiramente mais elevada que a praticada pela
Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos
(CETIP).

Û Como balizamento do mercado, a taxa SELIC é a mais
importante, referenciando o custo do dinheiro no mercado
financeiro.

Ü Por ser liquidada mediante cheques administrativos dos
bancos, a taxa SELIC é também denominada de taxa ADM.

QUESTÃO 14

Uma das formas de financiamento do setor público é o crédito
junto ao mercado financeiro. Para isso, entre outras modalidades
de crédito, é praticada a venda de títulos da dívida mobiliária, que
é utilizada como investimento pelos agentes econômicos.
Variados têm sido os títulos emitidos pelo governo federal nos
últimos anos. Quanto às características desses títulos, julgue os
itens abaixo.

Ø As notas do tesouro destinam-se a prover recursos necessários
à cobertura de déficits orçamentários, à realização de
operações de crédito por antecipação de receita e ao
atendimento a determinações legais.

Ù Os certificados financeiros do tesouro destinam-se a atender
a operações com finalidades específicas definidas em lei.

Ú As letras financeiras do tesouro destinam-se a prover os
recursos necessários à cobertura de déficits orçamentários
causados pela obrigação de pagar precatórios judiciais.

Û As letras do tesouro destinam-se a prover os recursos
necessários à cobertura de déficits orçamentários em moeda
estrangeira.

Ü Os bônus do tesouro destinam-se a prover os recursos
necessários à cobertura de déficits orçamentários ou à
realização de operações de crédito por antecipação de receita
e a efetuar troca voluntária por bônus da dívida externa
(BTN-BIB).

QUESTÃO 15

No que se refere à Central de Custódia e de Liquidação
Financeira de Títulos (CETIP), julgue os itens que se seguem.

Ø A CETIP é a maior empresa de custódia e de liquidação
financeira da América Latina e constitui um mercado de
balcão organizado para registro e negociação de valores
mobiliários de renda fixa. Sem fins lucrativos, foi criada em
conjunto pelas instituições financeiras e pelo Banco Central
do Brasil para garantir mais segurança e agilidade às
operações do mercado financeiro brasileiro. 

Ù Da CETIP participam bancos, corretoras, distribuidoras,
empresas de leasing, fundos de investimento e pessoas
jurídicas não-financeiras, tais como seguradoras e fundos de
pensão. 

Ú A CETIP não está obrigada a obedecer estritamente às normas
vigentes sobre sigilo bancário e, por isso, mantém reserva
relativa no que diz respeito aos registros das operações em
seus sistemas. 

Û Os ativos e contratos registrados na CETIP representam
apenas pequena parcela dos títulos e valores mobiliários
privados de renda fixa, além de derivativos, e da totalidade
dos títulos emitidos por estados e municípios e do estoque de
papéis utilizados como moedas de privatização, de emissão do
Tesouro Nacional. 

Ü As pessoas físicas e as pessoas jurídicas, de qualquer
natureza, são participantes da CETIP. As pessoas físicas
podem, opcionalmente, investir em ativos cetipados, como
clientes de instituições financeiras, que passam a ser, nessa
situação, as titulares e responsáveis pelo controle das contas. 
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QUESTÃO 16

Considerando a Portaria MPAS n.o 4.858/1998, julgue os itens a

seguir, relativos à contabilidade.

Ø O passivo operacional de uma entidade registra as obrigações

decorrentes de: benefícios de seus participantes, salários dos

empregados da entidade, prestações de serviços por terceiros

(pessoa física ou jurídica), obrigações fiscais, financiamentos

de aplicações de recursos em renda fixa ou variável,

investimentos imobiliários, operações com participantes,

operações com patrocinadora, financiamentos para aquisições

de direitos do ativo permanente e recebimentos de receitas

antecipadas.

Ù As despesas assistenciais ainda não-incorridas e não-pagas

devem figurar no passivo operacional de uma entidade.

Ú As benfeitorias realizadas em imóveis de terceiros são

registradas no ativo permanente diferido e devem ser

amortizadas de acordo com o prazo de locação.

Û Os gastos normais com manutenção e conservação de bens

próprios e(ou) locados pela entidade são registrados em conta

de despesa do programa previdencial.

Ü Os encargos financeiros decorrentes da aquisição de bens e

direitos prontos para uso devem ser contabilizados como

despesa do período de utilização do crédito ou financiamento.

QUESTÃO 17

Julgue os itens a seguir, relativos à contabilidade aplicada a

investimentos.

Ø A conta títulos de responsabilidade de governos estaduais é

creditada pela aquisição do título a que se refere. 

Ù Na compra de um título de aplicação financeira com ágio, o

valor do ágio deve ser registrado como ativo, caso o valor de

compra esteja compatível com o de mercado.

Ú Existindo um prazo de pagamento de três dias para liquidação

de uma compra de títulos no mercado de renda variável, deve

haver um registro a crédito do passivo decorrente dessa

operação.

Û Em uma operação no mercado a termo, em que o investidor

se compromete a comprar ou vender certa quantidade de

ações-objeto, por um preço fixado e dentro de um prazo

predeterminado, ocorre um lançamento contábil em conta de

reservas técnicas.

Ü Em um programa de investimento, um fundo de pensão que

apresente um valor de ativos de aplicações financeiras maior

que o passivo operacional estará, certamente, sendo

financiado por recursos do programa administrativo.

QUESTÃO 18

Julgue os itens abaixo, relativos à planificação contábil padrão e
à função e ao funcionamento das contas no âmbito das normas
gerais de contabilidade das entidades fechadas de previdência
privada (EFPPs), nos termos da Portaria MPAS n.º 4.858/1998.

Ø O plano de contas está formado por codificação numérica
constituída por nove dígitos.

Ù A codificação do plano de contas não poderá ser alterada
pelas entidades sem a autorização expressa da Secretaria da
Previdência Complementar do Ministério da Previdência e
Assistência Social.

Ú Na estrutura de contas, o item investimentos imobiliários
pertence ao passivo.

Û A conta participantes tem como função registrar as receitas a
receber referentes às contribuições do mês em curso, previstas
na avaliação atuarial anual.

Ü A conta contribuições normais tem como função registrar as
receitas oriundas da(s) patrocinadora(s), referentes ao custeio
normal do plano de benefícios e previstas na avaliação
atuarial anual.

QUESTÃO 19

Julgue os itens a seguir, relativos aos modelos e às instruções de
preenchimento das demonstrações contábeis no âmbito das
normas gerais de contabilidade das EFPPs, nos termos da Portaria
MPAS n.º 4.858/1998.

Ø A periodicidade do demonstrativo contábil – balanço
patrimonial, que será objeto de divulgação e também de envio
à Secretaria da Previdência Complementar, é anual.

Ù O prazo para remessa da demonstração de resultados do
exercício à Secretaria da Previdência Complementar vence no
dia dez de março do ano subseqüente.

Ú São demonstrativos contábeis obrigatórios: o balanço
patrimonial, a composição do passivo atuarial, a
demonstração de resultados do exercício, o demonstrativo do
fluxo financeiro e os balancetes mensais.

Û A periodicidade do demonstrativo do fluxo financeiro é
mensal.

Ü O prazo dos balancetes mensais à secretaria da previdência
complementar vence no dia vinte de cada mês subseqüente.

QUESTÃO 20

Julgue os itens que se seguem, relativos às normas de
procedimentos contábeis no âmbito das normas gerais de
contabilidade das EFPPs, nos termos da Portaria MPAS
n.º 4.858/1998.

Ø Constitui objetivo das normas de procedimentos contábeis,
entre outros, propiciar aos profissionais de contabilidade e aos
demais usuários da planificação contábil padrão as condições
necessárias ao perfeito entendimento e à eficaz aplicação do
plano de contas.

Ù A contabilidade das EFPPs será segregada em cinco
programas.

Ú O programa previdencial é programa de existência
obrigatória.

Û O programa de investimentos é destinado ao gerenciamento
da aplicação dos recursos existentes na entidade.

Ü O programa administrativo almeja gerenciar o plano de
benefícios da entidade.


