
 

 

 
 

                           CONCURSO PÚBLICO 01/2018 - INPREVID 
VIDEIRA 25 de março de 2018. 

 

CADERNO DE PROVA 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO: 
 

Observe a forma correta de preencher o cartão-resposta 
 
 
 
 
 
 
 

 Confira seus dados no cartão-resposta e se a sua prova está de acordo com o cargo desejado;
 Não rasure seu cartão-resposta;
 Assine o cartão-resposta;
 Não é permitido o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico;


 Os últimos três candidatos devem permanecer em sala até que todos os candidatos da sala 

terminem a prova.
 

O gabarito estará disponível no site www.acesseconcursossc.com.br conforme cronograma do edital. 
 

Confira no edital os prazos para recursos. 

 
 

CARGO 

 

AGENTE ADMINISTRATIVO 

PREVIDENCIÁRIO 
 

 
 

http://www.acesseconcursossc.com.br/


 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

01) Sobre os “hiperônimos” leia os itens a seguir 

e responda o que se pede: 
I - Apresentam um sentido abrangente; 

II - Transmitem a ideia de um todo; 

III – Representam   as características genéricas 

de uma classe; 

IV – Permitem   a   formação   de   subclasses 

associadas à antonímia. 

 

Assinale a alternativa correta em relação aos 

itens apresentados na questão: 

a) Apenas os itens I e III estão corretos; 

b) Apenas os itens II e III estão corretos; 

c) Apenas os itens I – II e III estão corretos; 

d) Apenas os itens II – III e IV estão corretos. 

 

02) De acordo com o item 9.2 do Manual de 

Redação da Presidência da República, leia: 

“É a parte da Gramática que estuda a palavra, 

não em si, mas em relação às outras, que com ela 

se unem para exprimir o pensamento. É o 

capítulo mais importante da Gramática, porque, 

ao disciplinar as relações entre as palavras, 

contribui de modo fundamental para a clareza da 

exposição e para a ordenação do pensamento”. 

O assunto acima se refere a: 

a) Sintaxe; 

b) Morfologia; 

c) Concisão; 

d) Estrutura. 

 
03) Complete as lacunas a seguir com a 

alternativa que completa corretamente o 

enunciado: 

A função essencial da frase é desempenhada 

pelo _____________, que para Adriano da 

Gama Kury pode ser entendido como "a 

enunciação pura de um fato qualquer". Sempre 

que a frase possuir pelo menos um verbo, recebe 

o nome de _________________, que terá 

tantas orações quantos forem os verbos não 

auxiliares que o constituem. (Manual de Redação da 

Presidência da República, item 9.2.1.) 
a) Sujeito - Sujeito; 

b) Sujeito - Predicado; 

c) Oração - Predicado; 

d) Predicado - Predicado 

 

04) Assinale a alternativa que apresenta uma 

forma ERRADA em relação a fragmentação de 

frases, conforme exposto no item 9.2.1.2. do 

Manual de Redação da Presidência da 

República: 

a) O programa recebeu a aprovação do Congresso 

Nacional, depois de ser longamente debatido. 

b) Depois de ser longamente debatido, o programa 

recebeu a aprovação do Congresso Nacional. 

c) O projeto de Convenção foi oportunamente 

submetido ao Presidente da República, que o 

aprovou. Consultadas as áreas envolvidas na 

elaboração do texto legal. 

d) O projeto de Convenção foi oportunamente 

submetido ao Presidente da República, que o 

aprovou, consultadas as áreas envolvidas na 

elaboração do texto legal. 

 

05) As conjunções são palavras invariáveis 

que ligam orações, termos da oração ou 

palavras. Estabelecem relações entre orações e 

entre os termos sintáticos, sobre os tipos de 

conjunções leia os itens a seguir e responda o 

que se pede: 

I - de coordenação de ideias de mesmo nível, e 

de elementos de idêntica função sintática; 

II - de subordinação,       para        estabelecer 

hierarquia entre as ideias, e permitir que uma 

oração complemente o sentido da outra; 

III - de subordinação de ideias mesmo que as 

orações possuam um único núcleo de sujeito que 

determine uma única oração. 

 

Assinale a alternativa correta em relação aos 

itens apresentados na questão: 

a) Apenas os itens I e III estão corretos; 

b) Apenas os itens II e III estão corretos; 

c) Apenas os itens I e II estão corretos; 

d) Todos os itens estão corretos. 

 

06) Leia a frase a seguir e responda o que se 

pede: 

 

“Em tempos de tanta guerra ainda é possível 

semear a paz.” 

 

No que se refere às figuras de linguagens, as 

palavras “guerra” e “paz”, presentes na frase, 

representam uma: 

a) Hipérbole; 

b) Metáfora; 

c) Metonímia; 

d) Antítese. 

 

07) Assinale a alternativa que apresenta na sua 

composição da frase um termo acessório: 

a) O homem foi levado ao hospital mais próximo; 

b) Cheguei cedo ontem; 



c) Não consegui chegar; 

d) Vamos jogar hoje. 

 

08) São sufixos formadores de verbo, EXCETO: 

a) ear; 

b) mente; 

c) entar; 

d) izar. 

 

09) São palavras consideradas “paroxítonas” 

que devem ser acentuadas, EXCETO: 

a) Caráter; 

b) Hífen; 

c) Próton; 

d) Hífens. 

 

10) Leia as falas a seguir e responda o que se 

pede: 

 
 

A palavra “moleque”, presente na fala, deve ser 

classificada sintaticamente em: 

a) Aposto; 

b) Predicado; 

c) Vocativo; 

d) Substantivo. 

 

MATEMÁTICA 

 

11) Uma determinada arena de shows tem as 

medidas de 60m de comprimento e 25m de largura. 

A área destinada ao palco tem 8m de largura e 7m 

de comprimento. Descontando a área do palco, qual 

a área que sobra da determinada arena em metros 

quadrados: 

a) 1.324m
2
 

b) 1.344m
2
 

c) 1.424m
2 

d) 1.444m
2
 

 

12) Um determinado veículo precisa percorrer 

uma distância de 2.688km. Considerando que 

este veículo necessitará realizar 6 paradas de 20 

minutos, cada parada, e considerando que a 

velocidade média deverá ser de 84km/h. Qual a 

quantidade de horas que este veículo necessitará 

para percorrer o referido percurso: 

a) 37 horas; 

b) 34 horas; 

c) 32 horas; 

d) 28 horas. 

 

13) Considerando que 18% do valor de R$ 

22.480,00 é R$ 4.046,40, qual será o valor de 

54%: 

a) R$ 10.920,20; 

b) R$ 11.490,20; 

c) R$ 12.139,20; 

d) R$ 13.039,20. 

 

14) Um determinado aposentado ofereceu a um 

advogado o valor de 12% para responder uma 

causa em seu favor. Considerando que o valor 

da causa é de R$ 221.420,00, qual será o valor a 

ser pago para o advogado referente à causa: 

a) R$ 25.570,40; 

b) R$ 25.660,90; 

c) R$ 26.870,40; 

d) R$ 26.570,40. 

 

15) Observe o ângulo a seguir e responda o que 

se pede: 

 

 

 

 

Sobre o ângulo acima é correto afirmar: 

a) É um ângulo raso; 

b) É um ângulo obtuso; 

c) É um ângulo reto; 

d) É um ângulo agudo. 

 

GERAIS E ATUALIDADES 

 

16) STF decide adiar o julgamento de habeas 

corpus, do ex-presidente Luiz Inácio da Silva, a 

nova data para julgar o referido habeas é: 

a) 04 de abril de 2018; 

b) 06 de abril de 2018; 

c) 12 de abril de 2018; 

d) 30 de abril de 2018. 

 

17) Estados Unidos decidiu excluir o Brasil da 

cobrança de taxa de exportação, os produtos os 

quais seriam cobradas as taxas seria: 

a) Aço e madeira; 

b) Aço e alumínio; 

c) Alumínio e cobre; 

d) Ferro e zinco. 

 



18) Em relação a atividade econômica de 

videira, cerca de 75% do movimento econômico 

do município decorrem da: 

a) Indústria noveleira; 

b) Criação e abate de aves e de suínos; 

c) Produção de vinhos e espumantes; 

d) Agricultura. 

 

19) A colonização de Videira iniciou-se em 1918, 

na então Vila do Rio das Pedras. Em 1921, para 

atrair novos colonos, mudou o nome para: 

a) Perdizes; 

b) Inhambué; 

c) Grandes Pedras; 

d) Pedras altas. 

 

20) O Município de Videira foi criado pelo 

Decreto-lei estadual n.º 941, de 31 de dezembro 

de 1943, com território de três outros, 

EXCETO:  

a) Campos Novos; 

b) Iomerê; 

c) Caçador; 

d) Joaçaba. 

 

ESPECÍFICAS 

 

21) Em relação aos direitos dos trabalhadores 

urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social, expresso no 

art. 7º da Constituição Federal, leia os itens a 

seguir e responda o que se pede: 

I - irredutibilidade do salário, salvo o disposto 

em convenção ou acordo coletivo; 

II - garantia de salário, nunca inferior ao 

mínimo, para os que percebem remuneração 

variável; 

III - remuneração do trabalho noturno superior 

à do diurno, para carga horária acima de 06 

(seis) horas. 

 

Assinale a alternativa correta em relação aos 

itens apresentados na questão: 

a) Apenas os itens I e III estão corretos; 

b) Apenas os itens II e III estão corretos; 

c) Apenas os itens I e II estão corretos; 

d) Todos os itens estão corretos. 

 

22) De acordo com o  art. 8º, da Constituição 

Federal, é livre a associação profissional ou 

sindical, observado o seguinte. Sobre este 

assunto é INCORRETO afirmar:  

a) A assembleia geral fixará a contribuição que, em 

se tratando de categoria profissional, será 

descontada em folha, para custeio do sistema 

confederativo da representação sindical respectiva, 

independentemente da contribuição prevista em lei; 

b) Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se 

filiado a sindicato; 

c) É obrigatória a participação dos sindicatos nas 

negociações coletivas de trabalho; 

d) O aposentado filiado não terá direito a votar e 

ser votado nas organizações sindicais. 

 

23) O Regime Geral de Previdência Social 

compreende prestações, devidas inclusive em 

razão de eventos decorrentes de acidente do 

trabalho, expressas em benefícios e serviços. 

Sobre este assunto marque (V) para verdadeiro 

e (F) para falso: 

(  ) aposentadoria por invalidez; 

(  ) aposentadoria por idade; 

(  ) aposentadoria por tempo de serviço; 

(  ) aposentadoria por tempo  de contribuição;  

(  ) auxílio-acidente; 

(  ) abono de permanência em serviço;  

 

A alternativa que corresponde corretamente 

com os itens apresentados acima é: 

a) V – V – V – V – V - F; 

b) V – V – F – V – V - F; 

c) F – V – F – V – V - F; 

d) V – F – F – V – F – F. 

 

24) De acordo com o art. 8º da Lei 

Complementar 129/2012, complete a lacuna a 

seguir com a alternativa que corresponde 

corretamente: 

À servidora gestante, ocupante, exclusivamente, 

de cargo em comissão é assegurada a Licença-

Maternidade, com duração de _________dias, 

cuja responsabilidade do pagamento é atribuída 

ao Regime Geral de Previdência Social. 

a) 120; 

b) 180; 

c) 150; 

d) 90. 

 

25) De acordo com o art. 88º, parágrafo 2º da 

Lei Complementar 129/2012 a remuneração do 

servidor em disponibilidade será proporcional a 

seu tempo de serviço, considerando-se para o 

respectivo cálculo: 

a) 1/35 (um trinta e cinco avos) da respectiva 

remuneração mensal, por anos de serviço, se 

homem, e 1/35 (um trinta e cinco avos), se mulher;  

b) 1/35 (um trinta e cinco avos) da respectiva 

remuneração mensal, por anos de serviço, se 

homem, e 1/30 (um trinta avos), se mulher;  



c) 1/25 (um vinte e cinco avos) da respectiva 

remuneração mensal, por anos de serviço, se 

homem, e 1/20 (um vinte avos), se mulher; 

d) 1/25 (um vinte e cinco avos) da respectiva 

remuneração mensal, por anos de serviço, se 

homem, e 1/25 (um vinte e cinco avos), se mulher. 

 

26) De acordo com o art. 104º da Lei 

Complementar 129/2012, a aposentadoria será 

concedida de acordo com as determinações 

contidas na Constituição da República e suas 

Emendas, tendo em vista a adoção pelo 

Município de Videira do Regime Próprio de 

Previdência Social para os servidores públicos, 

sobre os cargos que terão direito a 

aposentadoria pelo regime próprio de 

previdência, leia os itens a seguir e responda o 

que se pede: 

I – Cargos de provimento efetivos; 

II – Cargos comissionados; 

III – Cargos temporários 

 

Assinale a alternativa correta em relação aos 

itens apresentados na questão: 

a) Apenas o item I está correto; 

b) Apenas o item II está correto; 

c) Apenas os itens I e II estão corretos; 

d) Todos os itens estão corretos. 

 

27) De acordo com o art. 107º da Lei 

Complementar 129/2012, o servidor estará 

dispensado de suas atividades funcionais, 

EXCETO: 

a) Por 01 (um) dia, para doação de sangue, 

mediante a apresentação de atestado ou certificado 

de doação; 

b) Por 01 (um) dia, para promover o alistamento 

eleitoral, mediante a apresentação de documento 

expedido pela Justiça Eleitoral; 

c) Por 07 (sete) dias consecutivos, em razão de 

casamento ou união estável, mediante a 

apresentação de Certidão de Casamento ou 

Declaração de União Estável; 

d) Por 10 (dez) dias consecutivos pelo falecimento 

de filhos(as), cônjuge ou companheiro(a), pais, ou 

pessoa que viva sob sua guarda ou tutela judicial; 

 

28) Em relação aos atos administrativos, 

podemos citar as licitações, que é a forma 

admitida por lei para compra de produtos e 

serviços. São consideradas modalidades de 

licitações, EXCETO: 

a) Tomada de Preço; 

b) Pregão Presencial; 

c) Lance Presencial; 

d) Concurso. 

 

29) Em relação ao o Instituto de Previdência 

Social dos Servidores Públicos do Município de 

Videira é correto afirmar, EXCETO: 

a) É uma entidade autárquica; 

b) Tem personalidade jurídica de direito público 

interno; 

c) É detentora de autonomia financeira e 

administrativa; 

d) Não pode ser considerada como pessoa jurídica. 

 

30) De acordo com a Lei Complementar 

23/2002, art. 5º, inciso III, o segurado-inativo, 

assim classificado o servidor que tenha se 

aposentado a partir de: 

a) 1º de julho de 1994; 

b) 1º de maio de 1998; 

c) 1º de maio de 2000; 

d) 1º de julho de 2002. 

 

31) De acordo com a Lei Complementar 

23/2002, art. 8º,  para o segurado-ativo, assim 

classificado o servidor ativo titular de cargo de 

provimento efetivo do Município de Videira, 

incluídas suas autarquias e fundações, nos 

termos do Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais, pela vacância do cargo público, 

EXCETO por: 

a) Exoneração; 

b) Demissão; 

c) Segregação; 

d) Falecimento. 

 

32) Em relação aos dependentes dos segurados, 

conforme a Lei Complementar 23/2012, art. 10º, 

leia os itens a seguir e responda o que se pede: 

I - dependente de primeira classe aquele cuja 

dependência econômica é presumida; 

II - dependente de segunda classe aquele cuja 

dependência econômica deverá ser comprovada; 

III - companheira ou companheiro a pessoa que 

mantenha união estável com o segurado ou 

segurada. 

 

Assinale a alternativa correta em relação aos 

itens apresentados na questão: 

a) Apenas os itens I e III estão corretos; 

b) Apenas os itens II e III estão corretos; 

c) Apenas os itens I e II estão corretos; 

d) Todos os itens estão corretos. 

 

33) De acordo com a Lei Complementar 

23/2002, art. 12º, a perda da qualidade de 

dependente ocorre, EXCETO: 



a) Pela separação judicial ou divórcio, enquanto 

não lhe for assegurada a prestação de alimentos; 

b) Pela  separação  de  fato,  indiferente  de 

dependência econômica; 

c) Pela anulação do casamento; 

d) Pelo óbito. 

 

34) De acordo com a Lei Complementar 

23/2002, os proventos proporcionais serão 

equivalentes a: 

a) 60%  da remuneração-de-contribuição; 

b) 70%  da remuneração-de-contribuição; 

c) 75% da remuneração-de-contribuição; 

d) 80% da remuneração-de-contribuição. 

 

35) De acordo com a Lei Complementar 

23/2002, art. 23º, a aposentadoria por idade é 

ato voluntário do segurado e consiste em 

proventos cujo valor será proporcional ao 

tempo de contribuição e poderá ser concedida 

quando o segurado implementar, 

cumulativamente, as seguintes condições: 

I - possuir 65 anos idade, se homem; 

II - possuir 60 anos de idade, se mulher; 

III - estar 5 anos no efetivo exercício do cargo de 

provimento efetivo em que se dará a 

aposentadoria; 

IV - ter 15 anos de efetivo exercício no serviço 

público; 

 

Sobre os itens acima é correto afirmar: 

a) Apenas os itens I - II e III estão corretos; 

b) Apenas os itens II - III e IV estão corretos; 

c) Apenas os itens I e III estão corretos; 

d) Todos os itens estão corretos. 

 

INFORMÁTICA 

 

36) Para maximizar a janela, ou tela cheia, em 

uma página da internet, podemos clicar em: 

a) F10; 

b) F11; 

c) F12; 

d) F4 + Alt. 

 

37) Se clicarmos na tecla do logotipo do 

Windows + X será disponibilizado a opção de: 

a) Nova aba; 

b) Selecionar tudo; 

c) Desligamento; 

d) Novo documento do Word. 

 

38) Sobre a planilha do Excel é correto afirmar: 

a) É dividido em colunas, células e linhas; 

b) Uma célula é composta de três colunas; 

c) Uma linha é composta apenas de uma célula; 

d) Uma coluna representa apenas uma linha. 

 

39) São consideradas formas de extensões de 

arquivos de imagem, EXCETO: 

a) BMP; 

b) AVI; 

c) JPEG; 

d) PNG. 

 

40) Quando queremos substituir uma palavra 

no Word podemos utilizar o atalho: 

a) Ctrl + L; 

b) Ctrl + T; 

c) Ctrl + O; 

d) Ctrl + U. 


