INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES
Concurso Público

Procurador Previdenciário I
 Ao receber este caderno, verifique se:
 A sua opção de CARGO está correta.
 Contém 80 QUESTÕES de múltipla escolha, numeradas de 01 a 80.
 Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno.
NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

Inscrição

Nome Completo

INSTRUÇÕES GERAIS
 Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
 O tempo de duração da totalidade das Provas Objetiva será de 05 (cinco) horas corridas para todos os cargos. Este tempo
inclui o necessário para a transferência das respostas do rascunho para o CARTÃO RESPOSTA.
 Ao receber o CARTÃO RESPOSTA confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade.
 O CARTÃO RESPOSTAS NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais
destinados às respostas.
 A forma correta de assinalar a alternativa no CARTÃO RESPOSTA é preenchendo toda a área reservada à letra
correspondente à resposta solicitada de cada questão.
 Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de uma
alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.
 Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorridos 60 (sessenta) minutos do tempo da Prova
Objetiva e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas.
 O candidato que se retirar do local de provas após decorridos os primeiros 60 (sessenta) minutos do início da prova somente
poderá anotar suas opções de respostas em formulário disponibilizado pelo fiscal de sala.
 Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a
aposição em Ata de suas respectivas assinaturas.
 Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal, o Caderno de Questões e o CARTÃO RESPOSTA
devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as
providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação
posterior.
 O gabarito e a prova serão divulgados em 24 horas, no site do IDECAN:www.idecan.org.br.
 Não haverá consulta de gabarito e resultado por telefone.
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO I
A Última Crônica
A caminho de casa, entro num botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade estou adiando o momento
de escrever. A perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nesta busca do pitoresco ou do
irrisório no cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência,
que a faz mais digna de ser vivida. Visava ao circunstancial, ao episódico. Nesta perseguição do acidental, quer num flagrante de esquina,
quer nas palavras de uma criança ou num acidente doméstico, torno-me simples espectador e perco a noção do essencial. Sem mais
nada para contar, curvo a cabeça e tomo meu café, enquanto o verso do poeta se repete na lembrança: “assim eu quereria o meu último
poema”. Não sou poeta e estou sem assunto. Lanço então um último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma
crônica.
Ao fundo do botequim um casal de pretos acaba de sentar-se, numa das últimas mesas de mármore ao longo da parede de
espelhos. A compostura da humildade, na contenção de gestos e palavras, deixa-se acrescentar pela presença de uma negrinha de seus
três anos, laço na cabeça, toda arrumadinha no vestido pobre, que se instalou também à mesa: mal ousa balançar as perninhas curtas
ou correr os olhos grandes de curiosidade ao redor. Três seres esquivos que compõem em torno à mesa a instituição tradicional da
família, célula da sociedade. Vejo, porém, que se preparam para algo mais que matar a fome.
Passo a observá-los. O pai, depois de contar o dinheiro que discretamente retirou do bolso, aborda o garçom, inclinando-se para
trás na cadeira, e aponta no balcão um pedaço de bolo sob a redoma. A mãe limita-se a ficar olhando imóvel, vagamente ansiosa, como
se aguardasse a aprovação do garçom. Este ouve, concentrado, o pedido do homem e depois se afasta para atendê-lo. A mulher suspira,
olhando para os lados, a reassegurar-se da naturalidade de sua presença ali. A meu lado o garçom encaminha a ordem do freguês.
O homem atrás do balcão apanha a porção do bolo com a mão, larga-o no pratinho – um bolo simples, amarelo-escuro, apenas
uma pequena fatia triangular. A negrinha, contida na sua expectativa, olha a garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou à
sua frente. Por que não começa a comer? Vejo que os três, pai, mãe e filha, obedecem em torno à mesa um discreto ritual. A mãe remexe
na bolsa de plástico preto e brilhante, retira qualquer coisa. O pai se mune de uma caixa de fósforos, e espera. A filha aguarda também,
atenta como um animalzinho. Ninguém mais os observa além de mim.
São três velinhas brancas, minúsculas, que a mãe espeta caprichosamente na fatia do bolo. E enquanto ela serve a Coca-Cola,
o pai risca o fósforo e acende as velas. Como a um gesto ensaiado, a menininha repousa o queixo no mármore e sopra com força,
apagando as chamas. Imediatamente põe-se a bater palmas, muito compenetrada, cantando num balbucio, a que os pais se juntam,
discretos: “Parabéns pra você, parabéns pra você…” Depois a mãe recolhe as velas, torna a guardá-las na bolsa. A negrinha agarra
finalmente o bolo com as duas mãos sôfregas e põe-se a comê-lo. A mulher está olhando para ela com ternura – ajeita-lhe a fitinha no
cabelo crespo, limpa o farelo de bolo que lhe cai ao colo. O pai corre os olhos pelo botequim, satisfeito, como a se convencer intimamente
do sucesso da celebração. Dá comigo de súbito, a observá-lo, nossos olhos se encontram, ele se perturba, constrangido – vacila, ameaça
abaixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar e enfim se abre num sorriso.
Assim eu quereria minha última crônica: que fosse pura como esse sorriso.”
Fernando Sabino
Disponível em http://contobrasileiro.com.br/a-ultima-cronica-fernando-sabino/.

02. Em “Depois a mãe recolhe as velas, torna a guardá-las na
bolsa”, o pronome oblíquo “las” exerce, na oração, função
sintática de:

01. A partir da interpretação da situação retratada pelo escritor em
“A mulher suspira, olhando para os lados, a reassegurar-se da
naturalidade de sua presença ali”, pode-se afirmar que:

A)
B)
C)
D)

A) Comemorar um aniversário é um momento de alegria e de
confraternização entre os entes queridos.
B) Era uma ação rotineira e trivial estar em um botequim
comemorando um aniversário de uma filha.
C) A mulher parecia descontraída e bem animada em comemorar
o aniversário da sua filha naquele ambiente.
D) A situação de estar em um botequim, como cliente, e de fazer
um pedido parecia incomum para aquela mulher.

Objeto direto.
Objeto indireto.
Adjunto adnominal.
Predicativo do objetivo.

03. “Por que não começa a comer?”. A pergunta feita pelo
narrador tem, no texto, o objetivo de:
A)
B)
C)
D)
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Esperar o garçom responder.
Fazer uma análise da situação.
Investigar uma situação suspeita.
Culpar a família por aquela situação.
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08. A palavra “fora” foi usada nos dois quadrinhos com conotações
diferentes. Sabendo disso, indique a alternativa que melhor
apresenta essa oposição, de acordo com o contexto:

04. Na situação observada pelo escritor, o que chamou mais a sua
atenção e serviu de inspiração para a sua crônica foi (foram)
A) Os problemas de desigualdade social no Brasil.
B) A falta de atenção com relação ao atendimento adequado no
botequim.
C) A simplicidade e a pureza dos sentimentos envolvidos naquela
relação familiar.
D) Na comemoração do aniversário da garotinha.

A)
B)
C)
D)

09. No período “Juca, vai lá fora e vê se consegue algo pro jantar”,
observa-se que foram empregados:

05. Na frase “Passo a observá-los”, o verbo observar recebeu
acento porque:
A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

É uma paroxítona terminada em LOS.
É uma oxítona terminada em LOS.
É uma oxítona terminada em A.
É uma paroxítona terminada em A.

A)
B)
C)
D)

Conjunção alternativa.
Conjunção explicativa.
Advérbio de dúvida.
Advérbio de modo.

Isolar o vocativo.
Isolar o adjunto adverbial deslocado.
Separar orações coordenadas.
Intercalar expressões explicativas.

RACIOCÍNIO LÓGICO
11. Leia as assertivas abaixo e, em seguida, Assinale a alternativa
correta:

07. “Como a um gesto ensaiado, a menininha repousa o queixo no
mármore e sopra com força...”. No período em destaque, o
autor utilizou a figura de linguagem conhecida como:
A)
B)
C)
D)

Dois verbos no presente do subjuntivo.
Um verbo no infinitivo.
Dois substantivos próprios.
Dois advérbios de lugar.

10. Em “Júnior, hoje jantaremos fora!”, a presença da vírgula é
obrigatória porque serve para:

06. No período “Nesta perseguição do acidental, quer num
flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança...”, os
termos grifados são classificados gramaticalmente como:
A)
B)
C)
D)

Brincadeira X diversão
Lazer X trabalho
Passeio X oportunidade
Decepção X alegria

A)
B)
C)
D)

Metáfora.
Metonímia.
Eufemismo.
Comparação.

2=3 e 2+3=5
Se 2=3, então 2+3=7
2=3 ou 2+3=7
Se 2=2, então 2+3=7

12. O valor das raízes do polinômio, P(x) = (x-1) (x-2) (x+3) é igual a:
A)
B)
C)
D)

TEXTO II

-1, -2 e 3
1, -2 e 3
1, 2 e -3
-1, 2 e -3

13. Dados os conjuntos
A= {x ∈ N / x≥ 3},
B= {x ∈ Z / -2≤x< 5} e
C= {x ∈ Z / x<4}.
Determine (A ∩ 𝐵) ∪ 𝐶.
A)
B)
C)
D)

[3,+∞[
]4,5[
[3,4[
]-∞,5[

14. Em um concurso público 1900 pessoas compareceram, e 20%
dos inscritos faltaram. Qual o total de inscritos?
A)
B)
C)
D)

http://historiadb8.blogspot.com.br/2011/11/desigualdade-e-racismo.html
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2375
2280
1900
1520
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15. Oitocentas pessoas responderam a uma pesquisa a respeito
do uso de combustível em seus veículos automotivos. 550
disseram que utilizam gasolina, 350 afirmaram que utilizam
etanol e 200 afirmaram que utilizam os dois combustíveis. Do
total de entrevistados, qual o número de pessoas que não
utilizam gasolina ou etanol.
A)
B)
C)
D)

RASCUNHO

200
100
300
400

16. Para uma excursão ao museu, foram selecionados 8 meninos
e 10 meninas. A coordenação da escola achou prudente
formar uma comissão de liderança entre os estudantes
selecionados, sendo que seriam escolhidos 2 meninos e 3
meninas. Quantas comissões podem ser formadas?
A)
B)
C)
D)

A10,3 . A8,2
A10,3 + A8,2
C10,3 . C8,2
C10,3 + C8,2

17. Ao quadruplicar a aresta de um cubo, seu volume aumentará,
em:
A)
B)
C)
D)

08 vezes
16 vezes
32 vezes
64 vezes

18. Considere a sequência:
a1 = 1
a
an+1 = an - 2n

O valor da soma de todos os termos desta sequência é igual a:
A)
B)
C)
D)

1
2
3
4

19. Uma moeda de um real é lançada duas vezes. A probabilidade
do resultado ser cara no primeiro lançamento e coroa no
segundo lançamento é:
A)
B)
C)
D)

1
1/2
1/4
1/8

20. Sabendo que o dia 06 de maio de um certo ano foi um
domingo, então o dia 25 de setembro desse mesmo ano foi:
A)
B)
C)
D)

Uma terça-feira.
Uma quarta-feira.
Uma quinta-feira.
Uma sexta-feira
~4~
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Modelo relacional para as questões 25 e 26

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA
21. Considerando o seguinte comando utilizado no console de
comandos do MS-DOS, marque a alternativa que indica o seu
resultado.
C:\> DIR /?
A)
B)
C)
D)

Listar todos os diretórios que não se iniciam com o caractere?
Listar todos os diretórios que se iniciam com o caractere?
Retornar uma página de ajuda do comando DIR.
Criar um diretório chamado?

22. Marque a alternativa que melhor representa a definição de um
gabinete de computador.
A) É o compartimento que possui a maior parte dos componentes
de um computador.
B) É um conjunto de chips que controla o funcionamento da placa
mãe.
C) São os dispositivos ou placas de expansão que enviam e/ou
recebem informações do computador.
D) É um conjunto de linhas de comunicação que permitem a
interligação entre dispositivos de um sistema de computação.

Modelo relacional 1
25. Com base no modelo relacional 1, marque a alternativa que
indica a quantidade de tabelas neste modelo.

23. Sabendo que os barramentos de um sistema computacional
permite fazer a comunicação de informações entre os
sistemas físicos e lógicos e que existem diversos tipos deles,
marque a alternativa que melhor representa o barramento
definido abaixo.

A)
B)
C)
D)

26. Determine a quantidade de atributos do tipo texto existem no
modelo relacional 01.

“É o barramento I/O (ou E/S), responsável pela
comunicação das diversas interfaces e periféricos ligados
à placa-mãe, possibilitando a instalação de novas placas.”
A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Barramento do Processador.
Barramento de Cache.
Barramento de Memória.
Barramento de Entrada e Saída.

14
02
05
06

27. Sabendo que o processador de um dispositivo
computacional é dividido em componentes, indique a
alternativa com o item que realiza os cálculos matemáticos e
operações lógicas.

24. Considerando o Microsoft Excel 2007, indique o resultado da
fórmula digitada na célula B2 no trecho de planilha abaixo.

A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)

3
4
5
6

Unidade Lógica de Processamento.
Unidade de Controle.
Memória cache.
Registradores.

28. Da estrutura interna de um disco rígido, qual componente é
responsável para armazenar os dados ou informações de um
computador?

Exibir a quantidade de dias no ano informado na célula A1.
Exibir o dia da semana abreviado da data na célula B1.
Exibir a data no formato de texto com três letras.
Aparece um erro na célula B1.

A)
B)
C)
D)
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Prato
Braço
Atuador
Barramento
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29. Considerando os recursos que podem ser consumido ou
acessados na Internet, analise as seguintes informações.

32. A Organização das Nações Unidas, também conhecida pela
sigla ONU, é uma organização internacional formada por mais
de 190 países que se reunem voluntariamente para trabalhar
pela paz e o desenvolvimento mundiais. Apesar de sua criação
datar de 1945, desde o século XIX países começaram a criar
organismos internacionais para cooperar em assuntos
específicos. Por exemplo, já em 1865 foi fundada a União
Telegráfica Internacional, conhecida hoje como União
Internacional de Telecomunicações (ITU) e, em 1874, surgiu a
União Postal Universal (UPU). Hoje, ambas são agências do
Sistema das Nações Unidas. Em 1899, aconteceu a primeira
Conferência Internacional para a Paz, em Haia (Holanda), que
visava a elaborar instrumentos para a resolução de conflitos
de maneira pacífica, prevenir as guerras e codificar as regras
de guerra. No entanto, a Organização que podemos chamar
de predecessora da ONU é a:

I. O FTP é o protocolo utilizado para a transferência de arquivos
entre duas máquinas ligadas à Internet.
II. Um correio eletrônico permite a troca de mensagens que um
usuário de Internet pode fazer para outras pessoas
conectados à Internet.
III. O HTTP é o protocolo utilizado para controlar a comunicação
entre o servidor de Internet e o browser ou navegador.
IV. O ICMP é o protocolo responsável por estabelecer a
comunicação entre os computadores emissores e receptores
de maneira na qual a informação não se perca na rede.
De acordo com as afirmativa acima, marque a alternativa
correta.
A)
B)
C)
D)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.

A)
B)
C)
D)

30. Considerando os conhecimentos de planilhas eletrônicas do
Microsoft Excel 2007, analise as células abaixo:

33. No dia 14 de julho de 2015, o Irã e as grandes potências
conseguiram concluir um acordo histórico em Viena, na Áustria,
para limitar o programa nuclear iraniano. O objetivo é evitar que o
Irã obtenha uma arma nuclear e garantir que o seu programa
nuclear seja usado apenas para fins pacíficos. Em troca, seriam
retiradas as sanções internacionais contra o país de origem persa.
Acerca do assunto, analise as afirmativas abaixo:

A9 = -9
B5 = -45
C3 = 2
Com base nas células acima, efetue a seguinte fórmula e
marque a alternativa correta.
=(B5/A9)^2 + C3
A)
B)
C)
D)

25
30
27
38
CONHECIMENTOS GERAIS

31. No último dia 04 de março, Yulia Skripa, de 33 anos, e seu pai
Serguei Skripal, de 66 anos, foram encontrados inconscientes em
uma rua em Salisbury, no sul da Inglaterra. Ela e o pai foram
hospitalizados após terem sido supostamente envenenados. O
governo britânico atribuiu o envenenamento ao governo da Rússia.
Acerca do assunto, analise as afirmativas abaixo:
I. Serguei Skripal foi coronel do serviço secreto militar russo, mas
acabou condenado por alta traição por vender informações do seu
país ao Reino Unido.
II. Dias após o ocorrido com Serguei e Yulia Skripa, o governo russo
admitiu o seu envolvimento no atentado.
III. Segundo as autoridades britânicas, o atentado contra Serguei e Yulia
Skripa foi executado com a substância Novichok, um agente nervoso
produzido em laboratórios militares russos.

I. Na década de 1990, na sede da Organização das Nações
Unidas (ONU), em Nova York, foi aberto à assinatura o Tratado
de Proibição Completa dos Testes Nucleares, pelo qual cada
Estado Parte compromete-se a não realizar nenhuma
explosão experimental de armas nucleares ou qualquer outra
explosão nuclear e a proibir e impedir qualquer explosão
nuclear em qualquer lugar sob sua jurisdição ou controle.
II. Diante dos efeitos destrutivos das armas nucleares, os países
vencedores da Segunda Guerra Mundial, utilizando o discurso
ideológico de inibir a expansão dessas armas, foram os
principais responsáveis pela elaboração do Tratado de Não
Proliferação Nuclear (TNP). Esse tratado foi assinado em
1968. De acordo com as normas do TNP, apenas as nações
que explodiram a bomba atômica antes de 1967 têm direito de
possuir esse tipo de armamento.
III. Estados Unidos da América, Rússia, Reino Unido, França,
China e Coréia do Norte são os únicos países que, de acordo
com os termos do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP),
têm direito de possuir armas nucleares.
Podemos afirmar corretamente que:
A)
B)
C)
D)

Podemos afirmar corretamente que:
A)
B)
C)
D)

Organização Universal dos Direitos Humanos.
Organização dos Estados Americanos.
Liga das Nações.
Liga de Versalhes.

Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
Todas as afirmativas são verdadeiras.
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Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
Todas as afirmativas são verdadeiras.
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34. Considerado um dos maiores escritores brasileiros, Carlos
Heitor Cony é o autor da renomada obra:

A)
B)
C)
D)

37. As denúncias referidas na manchete acima são contra o extécnico da seleção brasileira masculina de ginástica artística

A Luta Corporal.
Resmungos.
Lírios uivantes.
Quase memória.

35. Acerca da Reforma da Previdência, analise as afirmativas
abaixo:
O presidente Michel Temer deve seguir em frente com
reformas econômicas em 2018, principalmente no
primeiro semestre. Medidas como um novo marco
regulatório para o setor de telecomunicações,
cadastro positivo para o crédito e a privatização da
Eletrobrás têm boas chances de serem aprovadas no
Congresso. A maior dificuldade é justamente na
reforma mais importante: a da Previdência.

A)
B)
C)
D)

Fernando de Carvalho Lopes
Marcos Goto
Arthur Zanetti
Carlos Arthur Nuzman

38. A análise do gráfico abaixo nos permite concluir que:

https://exame.abril.com.br/brasil/o-que-esperar-do-cenario-politico-do-brasilem-2018/

I. Como se trata de uma Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) , a Reforma da Previdência precisa contar com a
aprovação de pelo menos 308 Deputados Federais em dois
turnos de votação.
II. A Reforma da Previdência, para ser aprovada, não necessita
passar por votação no Senado. Devido ao tema da proposta,
basta que a sua aprovação se dê na Câmara dos Deputados.
III. A atual Reforma da Previdência proposta pelo governo do
presidente Michel Temer consta no texto da PEC (Proposta
de Emenda à Constituição) 287 / 16.
Podemos afirmar corretamente que:
A)
B)
C)
D)

A) A partir de 2018 passou a ser permitido que qualquer
consumidor brasileiro possa produzir a sua própria energia
elétrica e comercializá-la com quem preferir.
B) O Brasil, apesar de ter uma baixa incidência solar, se destaca
como uma das maiores potências produtoras de energia solar
do mundo.
C) No que diz respeito à capacidade instalada de geração
fotovoltaica, o Brasil está atrás de países que têm menor nível
de incidência solar.
D) O Brasil já conseguiu inverter a sua matriz elétrica que, antes
era altamente dependente da água como fonte primária, e
agora depende quase que exclusivamente de fontes
renováveis como o sol e os ventos.

Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
Todas as afirmativas são verdadeiras.

36. Lançado pelo Governo Federal brasileiro no dia 05 de fevereiro
de 2017 (pelo então ministro da Justiça, Alexandre de
Moraes), o Plano Nacional de Segurança Pública possui
dentre os seus objetivos, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Redução de homicídios dolosos.
Combate ao crime organizado.
Combate a violência contra a mulher.
Iniciar no Brasil a discussão acerca da descriminalização
da maconha.
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43. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, analise os itens
abaixo:

39. A manchete acima denuncia um grave problema social que
tomou conta de uma capital brasileira que vem sofrendo com
o intenso fluxo de imigrantes venezuelanos. As cenas da
chegada de centenas, até milhares de venezuelanos
desempregados, famintos e desesperados se tornaram
frequentes na cidade que recebe um número crescente de
imigrantes. Já são 40 mil, segundo as contas da Prefeitura, o que
equivale a mais de 10% dos cerca de 330 mil habitantes da capital
do estado com menor índice populacional do Brasil. A cidade a qual
estamos nos referindo é:
A)
B)
C)
D)

I. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em
caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de
comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, na forma da lei.
II. A Constituição Federal de 1988, nos casos nela especificados,
admite excepcionalmente a prisão civil por dívida.
III. As normas constitucionais definidoras dos direitos e garantias
fundamentais, via de regra, são de eficácia limitada, exigindo
regulamentação
superveniente
pelo
legislador
infraconstitucional.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)

Rio Branco
Boa Vista
Manaus
Belém

44. De acordo com os dispositivos constitucionais, compete à
União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:

40. Segundo dados divulgados em dezembro de 2017 pelo
Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), o total de
pessoas encarceradas no Brasil, até junho de 2016 era de
726.712. Esse número acabou colocando o Brasil na terceira
colocação dentre os países como a maior população
carcerária do mundo. O país que lidera esse ranking é:
A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Rússia
Coréia do Norte
Índia
Estados Unidos

A) Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação
estadual.
B) Legislar sobre assuntos de interesse local.
C) Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.
D) Explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou
permissão, os serviços de radiodifusão sonora.

41. A Constituição Federal de 1988 representou um marco na
história do constitucionalismo brasileiro, buscando assegurar
o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a
justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna,
pluralista e sem preconceitos. Sendo Estado Democrático de
Direito, a República Federativa do Brasil NÃO tem como
fundamento expresso constitucionalmente:

46. A Constituição Federal atualmente permite que a intervenção
para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública
seja realizada:
A)
B)
C)
D)

O pluralismo político.
A dignidade da pessoa humana.
A prevalência dos direitos humanos.
Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

Apenas pela União.
Pela União, Estados e Distrito Federal.
Pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.
Pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

47. De acordo com a Constituição Federal, são Funções
Essenciais à Justiça:

42. A idade mínima para concorrer aos cargos de Prefeito,
Deputado estadual e Senador é de:

A)
B)
C)
D)

Seguridade social.
Registros públicos.
Propaganda comercial.
Proteção à infância e à juventude.

45. Compete aos Municípios, EXCETO:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A)
B)
C)
D)

Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
Apenas III.

A)
B)
C)
D)

30, 21 e 30, respectivamente.
21, 21 e 35, respectivamente.
30, 18 e 30, respectivamente.
35, 21 e 35, respectivamente.
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O Poder Judiciário e o Ministério Público.
O Ministério Público e a Defensoria Pública.
O Poder Judiciário e a Advocacia Pública.
O Ministério Público e os Tribunais de Contas.

CARGO: Procurador Previdenciário I
48. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nesse
cenário, analise os itens abaixo:
I. Viola a Constituição Federal a nomeação de cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade
nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido
em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o
exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de
função gratificada na administração pública direta e indireta
em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante
designações recíprocas.
II. O direito ao auxílio-alimentação se estende aos servidores
inativos.
III. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa,
aumentar vencimentos de servidores públicos sob o
fundamento de isonomia.

51. A noção de “mínimo existencial” compreende um complexo de
prerrogativas cuja concretização se revela capaz de garantir
condições adequadas de existência digna, assegurando, à
pessoa humana, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e,
também, a prestações positivas do Estado, tais como o direito
à educação, à saúde, à moradia, à alimentação, à segurança,
dentre outros. Nesse cenário, analise os itens abaixo:
I. Mesmo nas demandas de saúde com risco de morte, a
cláusula da reserva do possível deve ser aplicada pelo Poder
Judiciário, já que os recursos orçamentários são limitados.
II. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a
possibilidade de o Poder Judiciário, diante de situações
graves, que demandem o reconhecimento do mínimo
existencial, ordenar, em favor do paciente, o fornecimento
gratuito de medicamento pelo Sistema Único de Saúde.
III. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não
estão obrigados a executar as políticas públicas decorrentes
de normas constitucionais de eficácia plena, limitada ou de
conteúdo programático.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Apenas I.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas III.

52. Preencha corretamente a lacuna:

49. Sobre as medidas provisórias, assinale a alternativa
INCORRETA.
A) As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara
dos Deputados ou no Senado Federal, a depender da iniciativa
do Presidente da República.
B) Os requisitos constitucionais legitimadores da edição de
medidas provisórias, consubstanciados nos conceitos jurídicos
indeterminados de relevância e urgência, apenas
excepcionalmente se submetem ao crivo do Poder Judiciário,
por força do princípio da separação de poderes.
C) É vedada a edição de medida provisória sobre matéria de
direito penal e processual penal.
D) Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e
cinco dias contados de sua publicação, entrará em regime de
urgência, subsequentemente, em cada uma das Casas do
Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a
votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa
em que estiver tramitando.
50. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, é correto afirmar
que a chamada responsabilidade civil extracontratual do
Estado:
A) É sempre de natureza objetiva.
B) É de natureza subjetiva no caso de atos comissivos.
C) É de natureza objetiva quanto a terceiros usuários e não
usuários do serviço público prestado pelas pessoas jurídicas
de direito privado.
D) Não assegura o direito de regresso da Administração nos
casos em que o agente público atuar com culpa.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.

No direito administrativo, o princípio da _______________
permite que a Administração Pública anule seus próprios atos,
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles
não se originam direitos, ou revogue-os, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação
judicial:
A)
B)
C)
D)

Indisponibilidade do interesse público.
Supremacia do interesse público.
Proporcionalidade.
Autotutela.

53. Acerca dos atos administrativos, analise os itens abaixo:
I. A autoexecutoriedade é um atributo específico dos atos
administrativos, mas pode não estar presente em
determinadas situações;
II. Os atos regidos exclusivamente pelo direito privado também
podem ser considerados atos administrativos, se praticados
pela Administração Pública;
III. Os atos administrativos praticados pelo Poder Judiciário são
infensos ao controle jurisdicional;
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
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Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Todos estão corretos.

CARGO: Procurador Previdenciário I
54. Sobre os contratos administrativos e a prestação de serviços
públicos, assinale a alternativa correta:
A) Se a Administração Pública atrasar o pagamento por tempo
superior a 60 dias, o contratado, de forma unilateral, pode
paralisar a obra até a regularização da inadimplência pública.
B) Não pode a Administração Pública modificar o contrato
administrativo de concessão de serviço público sem prévia
concordância do contratado e sem respeitar os direitos
decorrentes da contratação.
C) Durante o curso do contrato de concessão de serviços
públicos, não poderá ocorrer a incorporação dos bens do
contratado ao patrimônio do poder concedente, ainda que
mediante pagamento de indenização.
D) Segundo o Superior Tribunal de Justiça, é legítimo o corte no
fornecimento de serviços públicos essenciais quando a
inadimplência do usuário decorrer de débitos antigos, uma vez
que a interrupção pressupõe o mero inadimplemento.
55. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
sobre o regime jurídico dos agentes públicos, assinale a
alternativa INCORRETA.
A) Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos
cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de
fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou
posse em decorrência de execução provisória de medida
liminar ou outro provimento judicial de natureza precária,
supervenientemente revogado ou modificado.
B) Os empregados públicos das empresas públicas e sociedades
de economia mista não fazem jus à estabilidade prevista para
os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em
virtude de concurso público, mas sua dispensa deve ser
motivada.
C) A Administração Pública deve proceder ao desconto dos dias
de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve
pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo
funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso
de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar
demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do
Poder Público.
D) É vedado que o servidor efetivo aposentado
compulsoriamente permaneça no cargo comissionado que já
desempenhava.
56. Acerca do regime constitucional-administrativo da Advocacia
Pública, assinale a alternativa INCORRETA:
A) Aos Procuradores dos Estados é assegurada estabilidade
após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de
desempenho perante os órgãos próprios, após relatório
circunstanciado das Corregedorias.
B) Os Procuradores dos Estados são organizados em carreira, na
qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e
títulos.
C) É facultativa a participação da Ordem dos Advogados do Brasil
nas fases de concurso para preenchimento do cargo de
Procurador do Estado.
D) Os Procuradores dos Estados exercerão a representação
judicial das respectivas unidades federadas.

57. Sobre a Administração Pública direta e indireta, as entidades
paraestatais e os entes com situação peculiar, assinale a
alternativa correta:
A) As sociedades de economia mista e as empresas públicas
podem revestir-se de qualquer das formas admitidas em
direito.
B) As organizações sociais formam uma nova categoria de
pessoas jurídicas de direito privado, ao lado das fundações,
associações e organizações religiosas.
C) A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) está incluída na
categoria de autarquias especiais, sujeitando-se aos ditames
impostos à Administração direta e indireta.
D) O consórcio público com personalidade jurídica de direito
público integra a Administração indireta de todos os entes da
Federação consorciados.
58. Sobre os regimes de licitações públicas, analise os itens
abaixo:
I. De acordo com a Lei nº 8.666/1993, as minutas dos editais de
licitação devem ser previamente examinadas e aprovadas pelo
órgão de assessoria jurídica da unidade responsável pela
licitação.
II. O Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC)
contempla a possibilidade de celebração de contratos de
locação de bens móveis e imóveis, nos quais o locador realiza
a prévia aquisição, construção ou reforma substancial, com ou
sem aparelhamento de bens, por si mesmo ou por terceiros,
do bem especificado pela Administração.
III. É permitida a aplicação do Regime Diferenciado de
Contratações Públicas (RDC) nas licitações de obras e
serviços de engenharia para construção, ampliação e reforma
e administração de estabelecimentos penais e de unidades de
atendimento socioeducativo.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)

Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
Todos estão corretos.

59. Acerca das pessoas jurídicas de direito público e de direito
privado, analise os itens abaixo.
I. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são
pessoas jurídicas de direito público interno.
II. As associações públicas e os partidos políticos podem ser
pessoas jurídicas de direito público ou privado.
III. Os Territórios não são pessoas jurídicas de direito público ou
privado.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
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Apenas I.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
Apenas III.

CARGO: Procurador Previdenciário I
60. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal,
Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença
judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de
apresentação dos precatórios e à conta dos créditos
respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas
nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos
para este fim. Nesse cenário, analise os itens abaixo:
I. É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito
público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos,
oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de
precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendose o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão
seus valores atualizados monetariamente.
II. Segundo o Supremo Tribunal Federal, durante o prazo
orçamentário-constitucional para a apresentação e pagamento
do precatório, também incidem juros de mora.
III. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aferirão
mensalmente, em base anual, o comprometimento de suas
respectivas receitas correntes líquidas com o pagamento de
precatórios e obrigações de pequeno valor.

Todos estão corretos.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.

61. De acordo com o Código Civil vigente, são absolutamente
incapazes:
A)
B)
C)
D)

Os pródigos.
Os ébrios habituais.
Os menores de 16 anos.
Os menores de 21 anos.

65. Preencha corretamente a lacuna:
Ocorre a chamada _________________ quando se atribuem
competências administrativas a outras pessoas jurídicas
autônomas e distintas do ente político que as criou, as quais
são divididas internamente em diversos órgãos.
A)
B)
C)
D)

Centralização concentrada.
Descentralização desconcentrada.
Centralização desconcentrada.
Descentralização concentrada.

I. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
gozarão de prazo em quádruplo para todas as suas
manifestações processuais;
II. As autarquias e fundações de direito público dos respectivos
entes federados se submetem, nas suas manifestações
processuais, aos mesmos prazos das partes em geral;
III. Para a Advocacia Pública, a intimação pessoal far-se-á por
carga, remessa ou meio eletrônico;

A)
B)
C)
D)

Apenas I e II.
Apenas II e III.
Apenas I e III.
Apenas III.

67. Segundo o Código de Processo Civil vigente, o processo de
execução NÃO pode ser extinto, quando:

Os automóveis.
O domínio útil.
O domínio direto.
As estradas de ferro.

A)
B)
C)
D)

63. Preencha corretamente a lacuna:

A)
B)
C)
D)

60 dias.
30 dias.
20 dias.
10 dias.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):

62. O atual Código Civil NÃO admite a constituição de hipoteca
sobre:
A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

66. Acerca do regime processual da Advocacia Pública no Código
de Processual Civil, analise os itens abaixo.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)

64. O prazo para os Procuradores da União, dos Estados e dos
Municípios interporem recurso especial para o Superior
Tribunal de Justiça é de:

For concedido o parcelamento.
A obrigação for satisfeita.
A petição inicial for indeferida.
Ocorrer a prescrição intercorrente.

É cabível o recurso de _________________contra qualquer
decisão judicial, para eliminar contradição ou suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
julgador:

68. Trata-se de tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma
situação independente de qualquer atividade estatal
específica, relativa ao contribuinte:

Agravo interno.
Agravo de instrumento
Embargos de divergência.
Embargos de declaração.

A)
B)
C)
D)
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Contribuição de melhoria.
Empréstimo compulsório.
Imposto.
Taxa.

CARGO: Procurador Previdenciário I
69. No âmbito das tutelas provisórias, o atual Código de Processo
Civil prevê que a tutela da evidência será concedida,
independentemente da demonstração de perigo de dano ou de
risco ao resultado útil do processo, quando:
I. Houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
súmula vinculante, ainda que as alegações de fato demandem
a produção de prova testemunhal.
II. Ficar caracterizado o manifesto propósito protelatório da parte.
III. Houver o abuso do direito de defesa.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)

Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
Todos estão corretos.

70. Acerca da interpretação e integração da legislação tributária,
analise os itens abaixo:
I. O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de
tributo não previsto em lei.
II. Interpreta-se extensivamente a legislação tributária que
disponha sobre outorga de isenção.
III. O emprego da equidade poderá resultar na dispensa do
pagamento de tributo devido.

74. Acerca das garantias e privilégios do crédito tributário, analise
os itens abaixo:
I. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou
rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para
com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente
inscrito como dívida ativa, salvo na hipótese de terem sido
reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total
pagamento da dívida inscrita;
II. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não
pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não
forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a
indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a
decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e
entidades que promovem registros de transferência de bens,
especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades
supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais,
a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a
ordem judicial;
III. A dívida tributária regularmente inscrita goza de presunção
absoluta de liquidez e certeza;
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)

Apenas I.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
Apenas II.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)

75. Preencha corretamente a lacuna:

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.

Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência
de caráter contributivo e _____________, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos
e inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial:

71. É modalidade de exclusão do crédito tributário:
A)
B)
C)
D)

Compensação.
Transação.
Remissão.
Anistia.

72. Segundo o Código Tributário Nacional, o prazo de decadência
para a constituição do crédito tributário e o prazo para pleitear
a restituição do indébito são, respectivamente, de:
A)
B)
C)
D)

05 anos e 15 anos.
05 anos e 05 anos.
10 anos e 15 anos.
10 anos e 05 anos.

73. Segundo a Constituição Federal, a assistência social tem por
objetivo, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

A universalização do atendimento escolar.
O amparo às crianças e adolescentes carentes.
A promoção da integração ao mercado de trabalho.
A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de
deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.

A)
B)
C)
D)

Complementar.
Suplementar.
Solidário.
Facultativo.

76. No âmbito do Regime Próprio de Previdência Social, a
Constituição Federal não permite a adoção de critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria de
servidores:
A) Que sejam portadores de deficiência.
B) Cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde.
C) Cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a integridade física.
D) Que integrem o quadro do Poder Judiciário e do Ministério
Público.
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CARGO: Procurador Previdenciário I
77. Acerca regime previdenciário do servidor público, analise os
itens abaixo:
I. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de
tempo de contribuição fictício.
II. Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de
sua concessão, poderão exceder a remuneração do respectivo
servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou
que serviu de referência para a concessão da pensão.
III. Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão
reduzidos em dez anos para o professor que comprove
exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e
médio.

80. Complete corretamente a lacuna abaixo:
Comete crime de ___________ o funcionário público que se
apropriar de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel,
público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo,
ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:
A)
B)
C)
D)

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.

78. A seguridade social compreende um conjunto integrado de
ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade,
destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à
previdência e à assistência social. Nesse cenário, a
organização da seguridade social tem por objetivos:
I. A universalidade da cobertura e do atendimento.
II. A homogeneidade da base de financiamento.
III. A seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e
serviços.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)

Apenas I.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas III.

79. Acerca dos atos de improbidade administrativa, analise os
itens abaixo:
I. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou
terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu
patrimônio;
II. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos
independem do trânsito em julgado da sentença condenatória;
III. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra
agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da
denúncia o sabe inocente;
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)

Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
Apenas III.
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Corrupção passiva.
Corrupção ativa.
Concussão.
Peculato.
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PROVA DISCURSIVA
Maria e João, viventes em relação de união estável, são servidores públicos municipais aposentados e ajuizaram, na Justiça Federal,
ação de cobrança contra o Instituto de Previdência, autarquia incumbida da gestão previdenciária do Município de Via Crucis. Na petição
inicial, alegou-se que Maria deveria ter sido aposentada 05 (cinco) anos antes da data fixada pela Administração Pública, pois exercera
a função de fiscal de ponto na Secretaria da Escola Municipal Três Corações, controlando o horário que os professores se dedicavam às
funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Já sobre João, sustentou-se que, no ato da aposentação,
a perícia médica oficial reconheceu que o mesmo era portador de neoplasia maligna e incapaz totalmente para exercer atividades
laborativas. Assim, a referida conclusão médica justificaria que a contribuição previdenciária devida por João somente incidiria sobre as
parcelas da aposentadoria que superassem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência
Social. Nesse caso, pontou-se ainda que João teria direito à restituição da quantia indevidamente recolhida nos últimos 07 (sete) anos
em que esteve aposentado. No pedido final, o advogado de Maria e João requereu o reconhecimento do direito à repetição do indébito,
por valor igual ao dobro do que restou em excesso, bem como a condenação fazendária em danos morais decorrentes dos transtornos
causados aos aposentados, por força da incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto. Na condição de Procurador
Previdenciário citado para atuar no processo em tela, elabore a defesa cabível, endereçando-a ao “Juízo da 1ª Vara Federal da Seção
Judiciária do Estado X”, apenas considerando os fatos narrados e expondo tecnicamente todos os argumentos jurídicos a favor do Instituto
de Previdência.
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