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1.
Língua Portuguesa
Atenção:

Compreende-se corretamente do texto:
(A)

análise cuidadosa do dicionário quanto ao verbete “tuberculose” demonstra que muito do que se fala sobre a doença pode ser creditado à imaginação popular.

(B)

o medo de contrair a tuberculose faz as pessoas
conhecerem o nome que se dá a cada um dos seus
sintomas e buscar tratamento preventivo.

(C)

o fato de a tuberculose ser designada com a abreviatura do seu nome científico − “TB” − advém do
avanço que se conheceu no século 20 quanto à sua
natureza e tratamento.

(D)

a tuberculose é doença que ocorre habitualmente e
com incidência significativa em certas populações da
maior parte dos países em desenvolvimento.

(E)

a resistência a ser afetada pela tuberculose, fato constatável em parte relevante da população, é consequência de tratamentos sofisticados e dispendiosos.

As questões de números 1 a 10 referem-se ao texto
que segue.

Tuberculose, ainda
1

Consumpção, delicada, doença ruim, febre hética, fimia, fininha, magra, mal de secar, mal dos peitos,
moléstia-magra, seca, tíbia, tísica, peste branca...
A profusão de sinônimos nos dicionários para

5

designar a tuberculose dá bem a medida de quanto a
doença penetrou no imaginário popular. Quando seres
humanos temem algo, o primeiro impulso é providenciar-lhe um eufemismo.
Em meados do século 20, com os antibióticos,

10

imaginou-se que as moléstias infecciosas estariam
controladas para sempre. O sonho durou pouco. O fe-

_________________________________________________________

2.

nômeno da resistência às drogas antibacterianas, alia-

O texto abona a seguinte afirmação:
(A)

o tratamento supervisionado, sob a vigilância de profissionais da saúde, é inovação que, em 2011, mereceu destaque entre as mais variadas ações de combate à tuberculose.

(B)

o título do editorial expressa desalento pela permanência do mal que se desejaria erradicado.

(C)

a cifra de 4 600 mortos pela tuberculose em 2011 é
considerada pequena face às 69 mil novas infecções
no período.

(D)

a melhora no quadro da tuberculose no Brasil deve
ser creditada ao sucesso de ações conjuntas, mas,
sobretudo, à resistência às drogas antibacterianas.

(E)

o crescimento econômico acelerado é responsável,
nos países em desenvolvimento, pelo acirramento
da luta contra a tuberculose, em batalha ainda longe
de ser vencida.

do a assimetrias no crescimento econômico, transformou a TB (abreviatura que também é uma forma de
15

eufemismo) em uma doença endêmica na maior parte
dos países em desenvolvimento.
É um notável progresso, portanto, a notícia do Ministério da Saúde de que a incidência da moléstia e
sua mortalidade estão caindo no Brasil. Em 2011, fo-

20

ram registrados 36 casos de TB para cada grupo de
100 mil habitantes, contra 42,8 casos em 2011 (queda de
15,9%). Com relação às mortes, a redução foi de 23,4%.
Vários elementos contribuíram para a melhora.
Entre ações específicas, vale destacar a ampliação do

25

tratamento supervisionado, no qual um agente de saúde ou alguém que recebeu treinamento se certifica de
que o paciente toma diariamente os remédios.
A terapia, que em geral dura seis meses, precisa
ser levada até o fim. Caso contrário, a doença pode

30

voltar sob formas resistentes, cujo tratamento é mais
caro e complexo.
A adoção de associações de antibióticos em doses padronizadas também ajudou, por reduzir a quantidade de pílulas que o paciente precisa tomar. Causas

35

mais remotas, como a melhoria na renda da população
e seus efeitos sobre as condições de moradia, também
podem ter contribuído.

_________________________________________________________

3.

Considere o parágrafo 7, em seu contexto, e o verbete de
dicionário que se reproduz abaixo:
padronizar
− verbo
transitivo direto
1 estabelecer o padrão de; submeter a padronização; uniformizar,
estandardizar
Ex.: <p. as esquadrias de um prédio> <p. a voltagem das lâmpadas>
transitivo direto
2 Rubrica: química.
definir precisamente a concentração de (uma substância, ger. um
reagente empr. em titulação) numa determinada solução

Afirma-se com correção:
(A)

a caracterização de doses é entendida exclusivamente a partir do que se lê, no verbete, sob a rubrica
“química”.

(B)

o verbo “ajudar” está empregado como intransitivo,
pois o texto não oferece nem explícita, nem implicitamente, um complemento para ajudou.

(C)

o segmento por reduzir a quantidade de pílulas que
o paciente precisa tomar expressa ideia de consequência.

(D)

consideram-se Causas mais remotas os fatores de
melhoria na qualidade de vida a que as pessoas
mais dificilmente têm acesso.

(E)

a expressão também podem ter contribuído apresenta marca da atitude do autor com relação à frase: ele
assume seu conteúdo com reservas.

Seria um erro, no entanto, acreditar que a batalha
esteja ganha. Apenas no ano passado, 4 600 pessoas
40

morreram em decorrência da tuberculose no país, e
houve mais de 69 mil novas infecções.
Cada vez mais o bacilo se especializa em populações vulneráveis, como moradores de rua, portadores de Aids, subnutridos crônicos e indígenas. Mere-

45

cem também atenção dependentes de drogas, que não
raro reúnem parte dessas características numa só
pessoa.
(Folha de S.Paulo, opinião, A2, terça-feira, 17 de abril de
2012)

2
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4.

A profusão de sinônimos nos dicionários para designar a
tuberculose dá bem a medida de quanto a doença penetrou no imaginário popular.

7.

O segmento destacado acima recebeu novas redações. A
que NÃO mantém o sentido original é:

(A)

(linha 10) estariam – exprime um fato considerado
improvável.

(B)

(linha 11) durou – designa fato passado concebido
como permanente.

(A)

evidencia quão grande foi a penetração da doença
no imaginário popular.

(C)

(linha 23) contribuíram – encerra ideia de continuidade da ação, no passado.

(B)

permite avaliar quanto o imaginário popular foi refratário à doença.

(D)

(linha 19) estão caindo – indica uma ação durativa
num momento delimitado.

(C)

comprova que, sem dúvida, a doença penetrou intensamente no imaginário popular.

(E)

(linhas 44 e 45) Merecem – designa, por expressar
verdade indiscutível, um estado considerado
permanente.

(D)

ostenta o vigor com que a doença povoou o imaginário popular.

(E)

demonstra o quanto a doença impregnou o imaginário popular.

_________________________________________________________

8.

_________________________________________________________

5.

Está correto o seguinte comentário sobre a forma verbal
indicada:

A terapia, que em geral dura seis meses, precisa ser levada até o fim. Caso contrário, a doença pode voltar sob formas resistentes, cujo tratamento é mais caro e complexo.

A substituição que mantém a correção gramatical é a de
(A)

(linhas 4 e 5) para designar a tuberculose por “afim
de designar a tuberculose”.

(B)

(linha 5) dá bem a medida por “mau dá a medida”.

(C)

(linha 9) com os antibióticos por “por que surgiram
os antibióticos”.

(D)

(linhas 26 e 27) de que o paciente toma diariamente
os remédios por “de que o paciente toma diariamente, os remédios”.

(E)

(linha 41) houve mais de 69 mil novas infecções por
“deve ter havido mais de 69 mil novas infecções”.

No trecho acima,
(A)

(B)

a retirada das vírgulas na primeira frase afeta o sentido original: passa-se a entender que é unicamente
a terapia que dura, em geral, seis meses, que precisa ser levada até o fim.

9.

caso se tratasse de “terapias”, seria necessário, pelo
padrão culto escrito, o emprego de “precisa serem
levadas”.

(C)

a substituição de Caso contrário por “Em oposição”
mantém a correção e o sentido originais.

(D)

o segmento cujo tratamento é mais caro e complexo
pode receber outra redação, que preserva o sentido
original e é igualmente clara e correta: “de que o
tratamento é tão mais caro, complexo”.

(E)

_________________________________________________________

Considere as assertivas abaixo.

I. (linhas 17 a 19) Em É um notável progresso, portanto, a notícia do Ministério da Saúde de que a incidência da moléstia e sua mortalidade estão caindo no Brasil, o segmento destacado equivale a "seu
poder de provocar mortes".

II. (linhas 42 a 44) Em Cada vez mais o bacilo se especializa em populações vulneráveis, como moradores de rua, portadores de Aids, subnutridos crônicos e indígenas, a referência a indígenas manifesta
indiscutível preconceito quanto a essa população
nativa.

o deslocamento de cujo tratamento é mais caro e
complexo – “Caso contrário, a doença, cujo tratamento é mais caro e complexo, pode voltar sob formas resistentes” – mantém o sentido e a correção
originais da frase.

III. (linhas 44 a 47) O que se destaca em Merecem
também atenção dependentes de drogas, que não
raro reúnem parte dessas características numa só
pessoa está expresso com mais clareza em “grupo
em que, não raro, parte dessas características são
encontradas numa única pessoa”.

_________________________________________________________

6.

Análise do texto legitima o seguinte comentário:
(A)

(linhas 6 a 8) em frase que considera seres humanos como uma unidade, o pronome lhe retoma exatamente essa expressão.

(B)

(linha 11) a frase O sonho durou pouco, por manifestar ideia de sentido opositivo à frase anterior, poderia corretamente ligar-se à antecessora por meio
da palavra “todavia”.

(C)

(linhas 12 e 13) sem alteração da correção e do
sentido originais, o contexto permite tanto o emprego
de aliado, quanto o de ''aliadas".

(D)

(linhas 21 e 22) para que se mantenham a correção
e o sentido originais, o padrão culto legitima a substituição dos parênteses apenas por vírgulas, não aprovando, por exemplo, o uso de travessões nesse específico contexto.

Está correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, II e III.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
III, apenas.
II, apenas.

_________________________________________________________

(E)

(linha 18) a expressão de que é exigida pela forma
verbal empregada anteriormente na frase.
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10.

Quando seres humanos temem algo, o primeiro impulso é
providenciar-lhe um eufemismo.
A correta transposição da frase grifada para a voz passiva
gera segmento com a seguinte formulação:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

podem ter temor de algo.
teme-se algo.
chega a ser temido.
os seres humanos.
pelos seres humanos.
3
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Atenção:

As questões de números 11 a 20 referem-se ao
texto que segue.

12.

Uma variedade de motes antigos proclama que nenhum

... descobrimos efetivamente – como um fato do mundo
exterior, não como uma preferência de nosso psiquismo –
que a Terra gira em torno do Sol e que a evolução ocoro
re... (2 parágrafo)
o

princípio estético é capaz de especificar o belo e o feio de modo

... o fogo arde quer queiramos ou não... (3 parágrafo)

a todos contentar. “A beleza”, dizem-nos, “está nos olhos de

Os argumentos transcritos acima são utilizados pelo autor

quem a contempla.” Gosto não se discute, em suma – uma

(A)

para demonstrar os limites da ciência quanto ao conhecimento de vários fenômenos que ocorrem independentemente da ação humana.

(B)

como comprovação das coincidências e similaridades entre os procedimentos científicos e os artísticos.

(C)

para enfatizar que, diferentemente da arte, a ciência
não cria algo novo, mas apenas observa fenômenos
que acontecem naturalmente.

(D)

como reconhecimento de que há fenômenos que independem da subjetividade humana, mas já pressupõem a singularidade de quem os observa.

(E)

para ratificar a sua convicção de que a ciência é superior à arte, pois une a objetividade dos fenômenos
à subjetividade do cientista.

observação suficientemente antiga para possuir um original em
latim e suficientemente universal para hoje contar com versões
mais atualizadas no jargão popular.
A ciência, em contraste, seria supostamente um
empreendimento objetivo, dotado de critérios comuns de
procedimentos e padrões de evidenciação que deveriam levar
todas as pessoas de boa vontade a aceitar uma conclusão
documentada. Evidentemente, não nego que há uma diferença
genuína entre estética e ciência nesse aspecto, pois nós
descobrimos efetivamente – como um fato do mundo exterior,
não como uma preferência de nosso psiquismo – que a Terra
gira em torno do Sol e que a evolução ocorre, mas jamais
chegaremos a um consenso acerca de Bach ou Brahms ter sido

_________________________________________________________

13.

o melhor compositor (e nenhum profissional do campo da

O segmento cujo sentido está adequadamente expresso
em outras palavras é:

estética faria uma pergunta tão tola).

(A)

Por outro lado, também não refutaria a possibilidade = De outro modo, igualmente não assentiria na hipótese

(B)

versões mais atualizadas no jargão popular = clichês
hodiernos de publicações popularescas

(C)

como uma preferência de nosso psiquismo = tal uma
escolha determinada pelo inconsciente

(D)

mas jamais chegaremos a um consenso = porém,
nunca alcançaremos o equilíbrio

(E)

Uma variedade de motes antigos proclama = Uma
multiplicidade de velhos ditos assevera

Por outro lado, também não refutaria a possibilidade de
que a preferência pessoal, o cerne do juízo estético, desempenha um papel-chave na ciência. Sim, é verdade que o mundo
é indiferente às nossas esperanças – o fogo arde quer queiramos ou não. Mas os nossos modos de apreender o mundo
são altamente influenciados por nossos preconceitos sociais e
pelas maneiras de pensar que cada ciência aplica a qualquer
problema. O estereótipo do “método científico” plenamente racional e objetivo, segundo o qual os cientistas são individualmente tão lógicos (e intercambiáveis) quanto robôs, não passa

_________________________________________________________

14.

de um mito criado em interesse próprio.
(Adaptado de Stephen Jay Gould. Dinossauro no palheiro.
Trad. de Carlos Afonso Malferrari. S.Paulo: Cia. das Letras,
1997. p.123)

11.

... para hoje contar com versões mais atualizadas no jargão popular.
O verbo grifado acima tem o mesmo tipo de complemento
que o verbo empregado em:

Atente para as afirmações abaixo.

(A)

... mas jamais chegaremos a um consenso acerca
de Bach ou Brahms...

(B)

... também não refutaria a possibilidade de que a
preferência pessoal...

(C)

... e que a evolução ocorre...

(D)

A ciência, em contraste, seria supostamente um empreendimento objetivo...

(E)

... e nenhum profissional do campo da estética faria
uma pergunta tão tola.

I. No primeiro parágrafo, observa-se o quanto é difundida a noção de que em estética tudo é relativo.

II. No segundo parágrafo, a ciência é contraposta à
estética, para mostrar o rigor de procedimentos formais indiscutíveis face à inutilidade das discussões
sobre o belo.

_________________________________________________________

III. No último parágrafo, o autor refuta a tese de que a
imparcialidade e a isenção dos métodos científicos
nada mais são que um mito.
Está correto o que se afirma em

4

(A)

I e II, apenas.

(B)

III, apenas.

(C)

I, apenas.

(D)

I, II e III.

(E)

II e III, apenas.

15.

Ao se substituir o elemento grifado em segmento do texto, o
pronome foi empregado de modo INCORRETO em:
(A)

para possuir um original em latim = para possuí-lo

(B)

que cada ciência aplica a qualquer problema = que
cada ciência lhe aplica

(C)

também não refutaria a possibilidade = também não
a refutaria

(D)

que deveriam levar todas as pessoas = que lhes deveriam levar

(E)

é capaz de especificar o belo e o feio = é capaz de
especificá-los
SPPRE-Anal.Gestão Previdenciária-A01

Caderno de Prova ’A01’, Tipo 001
16.

19.

Ao reescrever um segmento do texto, manteve-se o respeito às normas de concordância verbal na construção da
frase:
(A)

Dizem que preferências pessoais não se discute e
que se encontram nos olhos do contemplador a beleza do que é contemplado.

(B)

Nossos preconceitos sociais têm grande influência
em nossos modos de apreender o mundo.

(C)

Mais de um profissional do campo da estética consideraria tolas perguntas como essa.

(D)

É certo que existe diferenças genuínas entre estética
e ciência nesse aspecto.

(E)

Apenas à ciência, um empreendimento supostamente objetivo, corresponderia critérios comuns de procedimentos e padrões de evidenciação.

Poderia ocorrer corretamente crase depois do verbo
aplica, no caso da substituição do segmento destacado
por:

20.

Atente para as afirmações abaixo sobre a pontuação empregada no texto.

inúmeras questões.

(B)

um dado problema.

(C)

determinada situação.

(D)

questão a ser resolvida.

(E)

toda situação problemática.

Evidentemente, não nego que há uma diferença genuína
entre estética e ciência nesse aspecto, pois nós descobrimos efetivamente [...] que a Terra gira em torno do
Sol e que a evolução ocorre, mas jamais chegaremos a
um consenso acerca de Bach ou Brahms ter sido o melhor
compositor...
A correção da frase acima será mantida caso os elementos sublinhados sejam substituídos, respectivamente, por:

I. (3o parágrafo) O travessão que introduz o segmento
o fogo arde quer queiramos ou não poderia ser
substituído por dois-pontos, sem prejuízo para correção e o sentido.
o

II. (3 parágrafo) Em Por outro lado, também não
refutaria a possibilidade de que a preferência pessoal, o cerne do juízo estético, desempenha um papel-chave na ciência, a retirada da vírgula colocada imediatamente depois do termo estético implicaria prejuízo para o sentido da frase.

(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

17.

... maneiras de pensar que cada ciência aplica a qualquer
problema.

(A)

conquanto

-

a respeito de

(B)

por que

-

quanto a

(C)

porquanto

-

em torno de

(D)

desde que

-

entre

(E)

uma vez que -

sobre

_________________________________________________________

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

III. (1o parágrafo) As aspas em “A beleza”, dizem-nos,
21.

“está nos olhos de quem a contempla” atribuem à
frase um sentido irônico, como em “método cientío
fico” (3 parágrafo).
Está correto o que se afirma em
(A)

I e II, apenas.

(B)

III, apenas.

(C)

I, apenas.

(D)

II e III, apenas.

(E)

I, II e III.

(A)

formal.

(B)

informal.

(C)

de cooperação.

(D)

situacional e variável.

(E)

do sistema aberto.

_________________________________________________________

22.

_________________________________________________________

18.

A denominada escola de Administração “Teoria da Contingência” tem entre suas características a concepção da organização

Ao pensarmos na ausência de deficiência teremos de
(A)

Todas as formas verbais estão corretamente flexionadas
em:

aumentar a satisfação do cliente com o produto ou
serviço.

(B)

tornar os produtos ou serviços mais vendáveis.

(A)

(C)

reduzir a participação no mercado.

(D)

reduzir falhas de campo, despesas com garantia.

(E)

atender à competição com preços vantajosos.

(B)

Certamente muitas das dúvidas que acabaram por
colocar em xeque a objetividade científica proviram
do convívio mais intenso de alguns cientistas com a
arte.
Grandes cientistas foram os que sempre obstaram a
que prevalecessem os preconceitos subjacentes a
procedimentos científicos supostamente imparciais.

(C)

O artista que se dispor a conhecer um pouco mais
da ciência poderá também ver surgir os reflexos
positivos desse conhecimento nas obras que vier a
criar.

(D)

No dia em que revermos nossos conceitos sobre a
arte e a ciência, bem como melhor compreendermos
as suas afinidades, nós só teremos a ganhar.

(E)

Quantas vezes já não se deteram os cientistas na
discussão sobre a parcela de objetividade que realmente caberia atribuir aos métodos científicos?

SPPRE-Anal.Gestão Previdenciária-A01

_________________________________________________________

23.

A discussão de como atingir resultados superiores tem predominância na premissa básica que combina as análises
interna e externa da organização. A abordagem que propõe o comando do desempenho nos recursos internos como principais determinantes da competitividade organizacional é a
(A)

competição baseada em sistemas informacionais.

(B)

visão baseada em valores.

(C)

ação focada em seu setor.

(D)

ação focada em seu mercado.

(E)

visão baseada em recursos.
5
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24.

A Departamentalização que leva em conta a especialização técnica dos ocupantes dos cargos e seus conhecimentos é chamada de
(A)

28.

(B)

geográfica.

(C)

por processo.

(D)

por produto.

(E)

por cliente.

A inspiração da Reforma do Estado de 1995 é encontrada
nas seguintes fontes:
(A)

Na administração pública latino-americana, e na ação
social-liberal e consultiva do Estado.

(B)

Na gestão pública oriental, na superação da burocracia e no Estado liberal.

(C)

Na administração de empresas privadas, e na ação
social-liberal e democrática do Estado.

(D)
(E)

(A)

Capacidade gerencial de aferir resultados e avaliação focada em objetivos, metas e indicadores.

(B)

A capitalização política de resultados obtidos com os
serviços públicos e avaliação focada nos processos.

(C)

Performance obtida a partir de relações de custo-benefício e trade-off entre insumos e projetos.

(D)

Controles e documentos legais e validação de sistemas de acompanhamento informatizados.

(E)

Acompanhamento contínuo de processos e premiação de departamentos com performances superiores.

funcional.

_________________________________________________________

25.

São elementos da gestão de resultados na produção de
serviços públicos:

_________________________________________________________

29.

Na administração pública ibero-europeia, na superação da burocracia e no Estado liberal.

As parcerias público-privadas (PPPs)

I. foram instituídas no Brasil para realizar investimentos de infraestrutura, considerando a escassez de
recursos.

Na moderna administração pública norte-americana,
e na aplicação de recursos de tecnologia de informação.

II. são utilizadas no âmbito do poder executivo, não
servindo às outras esferas.

_________________________________________________________

26.

Um elemento central para a credibilidade da administração
pública, a transparência, é estabelecida através de mecanismos e instrumentos que reúnem
(A)

(B)

(C)

III. são desenvolvidas para fazer frente a despesas de
custeio elevadas, gastos com serviço da dívida,
déficits de previdência.

o estabelecimento de planos, orçamentos, relatórios,
realização de audiências públicas e incentivo à
participação popular.

IV. diferenciam-se das concessões de serviços ou de
obras públicas, pela contrapartida pecuniária do
parceiro público ao privado.

a utilização de accountability, sustentabilidade e responsabilidades e sanções necessárias ao desempenho de agentes públicos.

Está correto o que se afirma APENAS em

a realização de projetos de tecnologia de informação e comunicação, treinamento e desenvolvimento
e avaliação de desempenho.

(D)

o desenvolvimento de projetos de modernização e a
implementação de modelos organizacionais que melhorem a performance da área pública.

(E)

a gerência das finanças públicas de forma sustentável, equilibrando os déficits da previdência e as
receitas públicas advindas de impostos.

(A)

I, II e III.

(B)

I, II e IV.

(C)

II, III e IV.

(D)

II e IV.

(E)

I, III e IV.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

27.

Como princípios de ação empreendedora no setor público,
podem ser citados:
(A)

Cooperação entre prestadores de serviço; centralizar
autoridade e mensurar performance pelos resultados
obtidos.

(B)

Atuar na prevenção de problemas; cooperação entre
prestadores de serviço e orientação por objetivos.

(C)

Catalisar ações entre o público e o privado; foco no
controle exercido pela comunidade e visão de usuários como clientes.

(D)

Competição entre prestadores de serviços; mensurar
performance pelos resultados obtidos e orientação
por normas e regulamentos.

(E)
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Implementar normas e regulamentos; foco no controle exercido pela comunidade e atuar na prevenção
de problemas.

30.

Excelência nos serviços públicos é um modelo que busca
refinar a qualidade de serviços, enfocando avanços constantes. Nesse sentido, as tecnologias de gestão que permitem realizar direta e paulatinamente avanços em busca
da performance de excelência são:
(A)

e-gov, treinamento a distância, foco no cliente, reengenharia.

(B)

organizações de aprendizagem, reengenharia, redução de custos, organizações enxutas.

(C)

benchmarking, organizações de aprendizagem, revisão de processos, programas de qualidade.

(D)

benchmarking, qualidade total, reengenharia, balanced
scorecard.

(E)

gestão participativa, organizações enxutas, e-gov,
redução de custos.
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31.

o

36.

A Constituição Federal, em seu artigo 1 , estabelece o Estado Democrático de Direito. Duas ideias são inerentes a
esse tipo de Estado: uma concepção mais ampla
(A)

da participação dos cidadãos nas decisões do Estado por meio de leis e a limitação do poder estatal.

(B)
(C)

(D)

(E)

De acordo com os artigos 173 e 175 da Constituição Federal, pode-se concluir que quanto ao tipo de atividade e
ao regime jurídico existem modalidades de empresas estatais, as que, com base no artigo
(A)

do princípio da legalidade e a participação do cidadão na gestão e controle da Administração Pública.

175, submetem-se ao regime próprio das empresas
privadas e as que, com base no artigo 173, desempenham serviços públicos.

(B)

de controle dos cidadãos junto aos órgãos governamentais e a participação dos cidadãos relativamente
a assuntos de interesse social.

173, exploram serviços sob a forma de concessão
ou permissão e as que, com base no artigo 175, exploram diretamente atividade econômica.

(C)

173, realizam licitação para exploração do serviço
público e as que, com base no artigo 175, possuem
caráter especial e não gozam de privilégios fiscais.

(D)

173, submetem-se ao regime próprio das empresas
privadas e as que, com base no artigo 175, desempenham serviços públicos.

(E)

173, são criadas exclusivamente para cumprir atribuição direta do Estado e as que, com base no artigo 175, são criadas para exercer atividade econômica de natureza privada.

da liberdade decisória do Estado conforme seus critérios de oportunidade e conveniência com a fiscalização e a participação dos cidadãos.
da aplicação dos princípios constitucionais e a necessidade de um maior controle jurisdicional.

_________________________________________________________

32.

A improbidade administrativa, tratada no artigo 37 da
Constituição Federal, ocorre quando há descumprimento
(A)

de todos os princípios, simultaneamente.

(B)

do princípio da legalidade, simultaneamente com o
princípio da moralidade.

(C)

do princípio da moralidade, simultaneamente com o
princípio da publicidade.

(D)

do princípio da impessoalidade, simultaneamente
com o princípio da eficiência.

(E)

de qualquer um dos princípios.

_________________________________________________________

37.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
38.

A prestação do serviço público ou do serviço de utilidade
pública pode ser descentralizada. Isto ocorre por meio de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

contrato e concessão.
outorga e delegação.
outorga e contrato.
contrato e delegação.
delegação e autorização.

servidores públicos e particulares em colaboração
com o Poder Público.

(B)

servidores públicos e militares.

(C)

militares e particulares em colaboração com o Poder
Público.

(D)

servidores públicos, militares e particulares em colaboração com o Poder Público.

(E)

servidores políticos e particulares em colaboração
com o Poder Público.

arbitrário.
vinculado.
discricionário.
de império.
de gestão.

_________________________________________________________

39.

As categorias de agentes públicos são compostas, além
de agentes políticos, por
(A)

Ao praticar determinado ato administrativo a Administração Pública ultrapassou seu limite de agir, sem contudo,
violar a competência, a forma e a finalidade do ato praticado. Nesse caso, a Administração Pública praticou um
ato
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

34.

invalidação.
revogação.
cassação.
caducidade.
contraposição.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

33.

A retirada de um ato administrativo, por razão de oportunidade e conveniência, ocorre pela

O principal elemento para estabelecer qual é a modalidade de licitação indicada é normalmente o valor. As modalidades de licitação que seguem esta regra são:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

concorrência, tomada de preços e pregão.
melhor preço, melhor técnica e melhor oferta.
concorrência, pregão e melhor preço.
concorrência, convite e tomada de preços.
convite, melhor técnica e melhor preço.

_________________________________________________________

40.

Exemplifica a diferença entre os pregões eletrônico e o
comum:
(A)

Na versão eletrônica não se limita a participação no
leilão reverso a 10% do valor superior à menor proposta.

_________________________________________________________

(B)

As exigências do pregão eletrônico são mais detalhadas no que tange à homologação dos participantes.

35.

(C)

As modalidades possíveis de uso para o pregão
eletrônico, já que diferentemente do pregão comum,
só pode ser utilizado em substituição à concorrência
e tomada de preços.

(D)

A necessidade de homologação tecnológica, efetuada em equipamentos de fornecedores, pessoas jurídicas e autônomos para que participem de pregões
eletrônicos.

(E)

A transparência dos sistemas, já que o pregão eletrônico possibilita incorrer em vulnerabilidades como
captação indesejada de dados.

A publicidade dos atos externos da Administração Pública
confere
(A)

legitimidade e moralidade à Administração Pública.

(B)

eficácia e eficiência às práticas da Administração
Pública.

(C)

informação do uso do patrimônio público.

(D)

impessoalidade e eficiência.

(E)

direito do contraditório e a ampla defesa nos procedimentos administrativos.

SPPRE-Anal.Gestão Previdenciária-A01

7

Caderno de Prova ’A01’, Tipo 001
41.

42.

Reúne as etapas sequenciais de um processo de licitação tradicional:
(A)

Definição do objeto, elaboração do instrumento convocatório, publicação ou convite, conferência de documentação,
julgamento e classificação.

(B)

Elaboração do instrumento convocatório, publicação ou convite, avaliação e classificação, conferência de documentos e
publicação de encerramento.

(C)

Definição do objeto, publicação ou convite, avaliação e classificação, julgamento e conferência de documentos.

(D)

Publicação ou convite, conferência de documentos, avaliação, classificação, avaliação de recursos e empenho.

(E)

Elaboração do instrumento convocatório, publicação ou convite, julgamento, conferência de documentação, avaliação e
classificação.

A dispensa de licitação é possível em certos casos. Examine os seguintes casos, de forma a verificar se poderia ou não haver
dispensa.

I. Contratação de palestrante para realizar treinamento sobre previdência para secretaria estadual, com valor final igual a
10% do limite estabelecido para o convite.

II. Contratação de empresa de treinamento para realizar 3 palestras, com o valor de 25% do limite estabelecido para o
convite.

III. Compra de serviços de treinamento por empresa pública, com valor de 20% do limite estabelecido para o convite de
fornecedores.
Está correto o que se afirma APENAS em

43.

44.
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(A)

II e III.

(B)

I e II.

(C)

I e III.

(D)

II.

(E)

III.

O regime de previdência de caráter contributivo e solidário aplicável aos servidores efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios significa que o servidor público contribui
(A)

indiretamente, mediante recursos do respectivo ente estatal, com o objetivo de assegurar recursos para pagamento dos
proventos de aposentadoria e pensões.

(B)

voluntariamente, mediante utilização de recursos do respectivo ente estatal, com o objetivo de assegurar recursos para
pagamento dos proventos de aposentadoria e pensões.

(C)

diretamente, além dos aportes de recursos do respectivo ente estatal, com o objetivo de assegurar recursos para
pagamento dos proventos de aposentadoria e pensões.

(D)

através de aportes anuais de recursos próprios e do respectivo ente estatal, com o objetivo de assegurar recursos para
pagamento dos proventos de aposentadoria e pensões.

(E)

diretamente e juntamente com aportes de recursos do respectivo ente estatal, com o objetivo de assegurar recursos para
pagamento dos proventos de aposentadoria e pensões, excluindo-se os membros do Poder Judiciário e do Ministério
Público.

o

O art. 39 da Constituição Federal, em seu parágrafo 1 , inciso III, assegura que a fixação dos padrões de vencimento e dos
demais componentes do sistema remuneratório dos servidores públicos observará, entre outros critérios, as peculiaridades dos
cargos. Este dispositivo aplica-se
(A)

aos servidores da administração pública indireta e das autarquias.

(B)

somente aos servidores da administração pública direta, uma vez que estes são contratados por tempo determinado,
sujeitando-se ao regime jurídico especial previsto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

(C)

exclusivamente aos servidores da administração pública direta, que podem ser contratados com o fim de atender necessidade
de excepcional interesse público.

(D)

aos servidores da administração pública direta sob o regime de contratação técnica especializada.

(E)

aos servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.
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45.

o

48.

A lei estadual n 14.653, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e promulgada pelo Govenador do Estado em 22 de dezembro de 2011, instituiu
o regime de previdência complementar no âmbito do Estado. Esta lei
(A)

autoriza a criação de entidade fechada de previdência complementar sob a forma de associação, além
de outras providências.

(B)

fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões de que trata o artigo 40 da Constituição Federal e autoriza a criação de entidade fechada de previdência complementar, além de outras
providências.

(C)

(D)

(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

suporte e tipo de sistema no programa.
início e tipo de sistema no programa.
ferramentas e tipo de sistema no programa.
informações do sistema e tipo de programa.
tipologia de sistema do programa Windows.

_________________________________________________________

49.

autoriza a criação de entidade fechada de previdência complementar sob a forma de associação e torna
obrigatória a adesão dos servidores que ingressarem no serviço público a partir da publicação da lei,
além de outras providências.
autoriza a criação de entidade fechada de previdência complementar sob a forma de fundação e torna
obrigatória a adesão de titulares de cargos vitalícios
ou efetivos da administração direta, suas autarquias
e fundações, além de outras providências.

Para determinar se um computador está executando uma
versão de 32 bits ou de 64 bits do sistema operacional
Windows 7, deve-se clicar em

A virtualização e a computação em nuvem é um dos desenvolvimentos mais importantes e profundos em TI. Entre
os benefícios preconizados pela empresa responsável pelo Windows Server 2008 há a mudança dos data centers
modernos, permitindo que se tire total proveito da virtualização e
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

flexibilização avançada.
flexibilização integral.
agilização precária.
segurança condicional.
segurança adicional.

_________________________________________________________

50.

fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, autoriza a criação de entidade fechada de previdência complementar e torna obrigatória a adesão de titulares de cargos vitalícios ou
efetivos da administração pública direta, suas autarquias e fundações, além de outras providências.

A topologia de uma rede de comunicação refere-se à forma com que os enlaces físicos e os nós de comutação estão organizados, determinando os caminhos físicos existentes e utilizáveis entre quaisquer pares de estações conectadas a essa rede.
Figura 1

_________________________________________________________

46.

A Constituição do Estado de São Paulo, em seu artigo 126,
o
§ 7 , estabelece que a lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão, por morte do servidor, que será igual ao
valor
(A)

de 70% do total dos proventos do servidor falecido,
desde que estes não ultrapassem o limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime geral da
previdência social.

(B)

do total dos proventos do servidor falecido, desde
que este não ultrapasse 70% do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência social.

(C)

(D)

(E)

do total dos proventos do servidor falecido, desde
que este não ultrapasse 70% do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência social, hipótese em que deverá ser acrescida a diferença que ultrapassou 70% deste limite.

A denominação correta da Figura 1 é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

do total dos proventos do servidor falecido, até o
limite máximo estabelecido para os benefícios do
regime geral da previdência social, acrescido de
70% da parcela excedente a este limite.
do total dos proventos do servidor falecido, desde que
este não ultrapasse 70% do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência social, hipótese em que deverá ser subtraída a
diferença que ultrapassou 70% deste limite.

_________________________________________________________

47.

anel.
hierárquica.
malha.
barramento.
estrela.

51.

Analise as afirmações abaixo.

I. Criptografia significa os conhecimentos e técnicas
empregadas para converter informações de sua
forma original para outra ilegível, tal que apenas
quem tenha a chave de desincriptação possa
decodificá-la.

II. Backup significa cópias primárias de dados, que
devem ser armazenadas em disco rígido como
medida de segurança contra sinistros.

III. Segurança da informação refere-se aos procedimentos para a preservação de informações que um
indivíduo ou organização possuam.

Por help desk entende-se uma atividade que está relacionada à configuração e manutenção de microcomputadores
e redes. Essa atividade comporta funções específicas de

Está correto o que se afirma APENAS em

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

assessoria gerencial.
assessoria de processo.
suporte técnico.
suporte de vendas.
apoio mercadológico.
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52.

A informação pode existir e ser manipulada de diversas
maneiras, ou seja, por meio de arquivos eletrônicos, mensagens eletrônicas, internet, banco de dados, em mídias
de áudio e de vídeo etc. Por princípio, a segurança deve
abranger três aspectos básicos. Aquele que afirma que
somente alterações, supressões e adições autorizadas pela empresa devem ser realizadas nas informações é a

56.

Dentre os impostos e contribuições possíveis de serem instituídos pelos governos estaduais, considere os seguintes:

I. Sobre transmissão causa mortis de quaisquer bens
e direitos.

II. Sobre propriedade de veículos automotores.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

confidencialidade.
disponibilidade.
flexibilidade.
integridade.
funcionalidade.

III. Sobre operações de seguros.
IV. Custeio de previdência e assistência social de servidores.

_________________________________________________________

53.

V. Contribuição para intervenção no domínio econômico.

Quando se divide um switch em partes que não se conversam diretamente cria-se uma VLAN. Há vários tipos, o
mais comum é o que ao indicar qual é a VLAN os
equipamentos ali colocados ficam presos àquela VLAN impossibilitando a mudança. Este tipo de VLAN denomina-se
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Está correto o que se afirma APENAS em

intermediação.
address.
autenticação.
janela.
porta.

(A)

I e III.

(B)

II e V.

(C)

I, II e IV.

(D)

I, II e III.

(E)

I, II, III e V.

_________________________________________________________

54.

Ao relacionar a prestação de serviço do setor público com
a concepção de seus usuários como clientes, é correto
afirmar que
(A)

_________________________________________________________

57.

o setor público objetiva fornecer serviços otimizados
em troca de impostos pagos pelos contribuintes.

(B)

a concepção de clientes atendidos pelo setor público
indica os avanços da privatização na cultura da área
pública.

(C)

a concepção de clientes servidos pelo setor público
revela modelos de gestão focados na eficiência e
produtividade.

(D)

o setor público procura estabelecer sua comunicação com a sociedade de maneira a aproximar o cidadão e o serviço prestado.

(E)

o setor público alinhado com seus clientes resulta
em ações e políticas públicas mais eficientes.

Ao considerar os gastos com pessoal de governos estaduais brasileiros, pode-se afirmar corretamente que
(A)

nos gastos, constam despesas com indenizações
por demissões de servidores e o limite expressa os
gastos do Poder Executivo na administração direta.

(B)

nos gastos, constam despesas com indenizações por
demissões de servidores e o limite segue uma repartição entre os três Poderes da União.

(C)

nos gastos, não são computadas despesas com
inativos custeadas com recursos de fundos próprios,
e o limite enquadra exclusivamente o Poder Executivo.

(D)

o limite para estes gastos deve estar em uma faixa
entre 50% e 60%, enfocando os gastos do Poder
Executivo.

(E)

o limite para estes gastos é de 60% da receita corrente líquida e segue uma repartição desse total entre Ministério Público, Poder Legislativo (incluindo tribunais de contas), Judiciário e Executivo.

_________________________________________________________

55.

O Relatório de Gestão Fiscal (RGF) ocupa posição central
para o acompanhamento das atividades financeiras do Estado, sendo que o Ministério Público e os Poderes da
União devem emitir seus próprios relatórios, compostos por
demonstrativos. Os demonstrativos que são apresentados
indistintamente por todos os órgãos são de despesa com
pessoal,
(A)

da disponibilidade de caixa, de restos a pagar e de
limites.

(B)

da dívida consolidada líquida, de restos a pagar e da
dívida líquida.

58.

Ao lidar com temas que tratam de recursos provenientes
de tributos ou venda de serviços, com endividamento externo ou interno do Estado, com emissão de papel moeda
ou créditos para cobertura de gastos, pode-se afirmar que
se trata de
(A)

déficit primário e inflação.

(C)

da dívida consolidada líquida, de restos a pagar e de
limites.

(B)

gastos públicos e captação de recursos.

(D)

da disponibilidade de caixa, da dívida consolidada
líquida e de restos a pagar.

(C)

receitas primárias e obrigações financeiras.

(D)

déficit primário e captação de recursos.

(E)

gastos públicos e obrigações financeiras.

(E)
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de limites, da dívida consolidada líquida e da disponibilidade de caixa.
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59.

Em relação ao sistema tributário estadual praticado na administração pública do Estado de São Paulo, considere as
seguintes afirmativas:

62.

I. A receita pública constitui-se por preços, tributos e

Os métodos utilizados para a avaliação de desempenho
funcional permitem identificar necessidades de treinamento, facilitam o fornecimento de feedback, bem como subsidiam promoções na carreira. Os métodos usuais de avaliação de desempenho são de

outros ingressos de recursos.
(A)

incidentes críticos, de escalas gráficas, de método
pdca e de 360 graus.

(B)

pdca, de escolha forçada, de incidentes críticos e de
360 graus.

sobre produtos componentes da cesta básica.

(C)

Gini, de 360 graus, de escalas gráficas e de pdca.

IV. O Estado coordena e unifica serviços de fiscaliza-

(D)

ção e arrecadação tributária, podendo delegar à
União, outros Estados e Municípios, bem como deles receber encargos de administração tributária.

360 graus, de escolha forçada, de escalas gráficas e
de incidentes críticos.

(E)

escolha forçada, de Gini, de 360 graus e de escalas
gráficas.

II. Os impostos têm, preferencialmente, caráter pessoal e são graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte.

III. O Estado propõe e defende a isenção de impostos

Está correto o que se afirma em
(A)

I, III e IV, apenas.

(B)

I, II e IV, apenas.

(C)

I, II, III e IV.

(D)

II, III e IV, apenas.

(E)

III e IV, apenas.

_________________________________________________________

63.

São características do trabalho em equipe: a supervisão
identificada com
(A)

controle, o desenvolvimento de autocontrole do grupo
e o envolvimento de cada indivíduo na tarefa de todos.

(B)

coordenação, o desenvolvimento de autocontrole individual e o envolvimento de cada indivíduo nos resultados da área.

(C)

controle, o desenvolvimento de controle coletivo do
grupo e o envolvimento seletivo das pessoas nas tarefas.

(D)

coordenação, o desenvolvimento de autocontrole do
grupo e o envolvimento de cada indivíduo na tarefa
de todos.

(E)

cooperação, o desenvolvimento de controle coletivo
do grupo e o envolvimento consultivo nas tarefas de
todos.

_________________________________________________________

60.

A forma de provimento de um servidor ao exercício de
outro cargo, no governo do Estado de São Paulo, requerendo sua participação em cursos de formação e aperfeiçoamento em escolas do governo, é denominada
(A)

lotação.

(B)

transposição.

(C)

promoção.

(D)

acesso.

(E)

aproveitamento.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

61.

No processamento da folha de pagamento de um órgão
do Estado de São Paulo, considere os seguintes procedimentos:

64.

Considere as seguintes assertivas em relação ao papel do
órgão central de recursos humanos do governo do Estado
de São Paulo:

I. Autorizar a abertura de concursos públicos e de processos seletivos, quando intersecretariais, observada a existência de recursos orçamentários hábeis.

I. A contribuição previdenciária do servidor recairá sobre vencimentos ou salários, vantagens diversas,
excetuando-se a gratificação por serviço extraordinário, salário-família, entre outros.

II. Fixar as normas e diretrizes gerais para a realiza-

II. O décimo terceiro salário não é considerado para

III. Prestar orientação e supervisão técnica aos órgãos

fins de incidência de contribuição previdenciária.

ção dos concursos públicos e processos seletivos.

setoriais na realização dos concursos públicos e
processos seletivos, bem como fiscalizar tais concursos e processos.

III. O imposto de renda incidente sobre rendimentos de
anos anteriores de um pensionista é feito na fonte,
no mês do crédito ou recebimento, em separado
dos demais recebimentos naquele mês.
Está correto o que se afirma APENAS em

IV. Realizar diretamente concursos públicos e processos seletivos a critério da administração.
Está correto o que se afirma em
(A)

I, II e III, apenas.

(B)

I, II e IV, apenas.

(C)

II, III e IV, apenas.

I e III.

(D)

I, III e IV, apenas.

II e III.

(E)

I, II, III e IV.

(A)

II.

(B)

III.

(C)

I e II.

(D)
(E)
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65.

66.

67.

Em relação ao que está estabelecido para promoção funcional no sistema de administração de pessoal do Estado de São Paulo,
é correto afirmar que
(A)

o mérito do funcionário ou servidor que se encontrar exercendo cargo de provimento em comissão, será avaliado por seus
pares e por seu superior imediato.

(B)

anualmente serão promovidos até 20% (vinte por cento) dos funcionários e servidores da mesma classe.

(C)

a promoção será realizada automaticamente para grau superior, promovendo-se horizontalmente a cada 3 anos o
funcionário ou servidor.

(D)

não é devida a promoção que contemple o mérito, sem considerar tempo de serviço.

(E)

os procedimentos, interstícios e demais condições referentes à promoção constarão de regulamento, a ser proposto pelo
órgão central de recursos humanos.

A Administração Pública Direta e Indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por quaisquer dos Poderes do Estado,
de acordo com o artigo 115 da Constituição do Estado de São Paulo, dentre outras, deve cumprir a seguinte norma:
(A)

a criação, transformação, fusão, cisão, incorporação, privatização ou extinção das sociedades de economia mista, autarquias, fundações e empresas públicas depende de prévia aprovação da Assembleia Legislativa.

(B)

o servidor e empregado público gozarão de estabilidade no cargo ou emprego desde o registro de sua candidatura para o
exercício de cargo de representação sindical até 02 anos após o término do mandato, se eleito, salvo se cometer falta
grave prevista em lei.

(C)

a administração fazendária e seus agentes fiscais de renda, aos quais compete privativamente exercer a fiscalização de
tributos estaduais, terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores, na
forma da lei.

(D)

a investidura em cargos ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos
acessíveis, exclusivamente, aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos pela lei.

(E)

a lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e menor remuneração dos servidores públicos, observados, como limites máximos, no âmbito dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como do Ministério Público
os valores recebidos como remuneração a qualquer título.

A estabilidade do Servidor Público Estadual ocorre após
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

68.

69.

Sobre os direitos fundamentais é correto afirmar que
(A)

a liberdade de associação é plena e ilimitada.

(B)

toda e qualquer propriedade rural não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade
produtiva.

(C)

mandado de segurança coletivo poderá ser proposto por qualquer partido político, sindicato, associação e entidade de
classe.

(D)

o estrangeiro poderá ser extraditado por crime político, dependendo de sua gravidade.

(E)

o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade e abuso de poder será gratuito.

Sobre os Direitos Sociais protegidos pela Constituição Federal, é correto afirmar que
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

70.

a relação de emprego é protegida, com direito a indenização compensatória, somente nos casos de dispensa sem justa causa.
é assegurado o direito ao seguro desemprego, em qualquer hipótese de término da relação de trabalho.
o salário é irredutível, salvo disposição em convenção ou acordo coletivo.
com a aposentadoria o trabalhador perde seu direito a voto, mesmo que filiado a sindicato.
o trabalhador poderá optar por fundo de garantia ou estabilidade.

De acordo com a Constituição Federal, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente, dentre
vários assuntos, sobre:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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dois anos de efetivo exercício em cargo de provimento em virtude de concurso.
três anos de efetivo exercício em cargo de provimento em virtude de concurso.
três anos a partir de convocação de provimento de cargo em virtude de concurso.
dois anos a partir de convocação de provimento de cargo em virtude de concurso.
três anos a partir de convocação e mediante avaliação de desempenho.

direito urbanístico, transporte, emigração e imigração.
direito tributário, política de crédito, orçamento e custas dos serviços forenses.
educação, cultura, população indígena e ensino.
direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico.
água, energia, florestas, caça, pesca, fauna e conservação da natureza.
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