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Duração: 4 horas e 30 min
Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este Cademo, com 70 (setenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, assim distribuídas:
r

Língua
Poruguesa

Informática Raciocínio
Lógico-

Quantitativo

Noções de Direito 
Constitucional 

e Administrativo

Noções de 
Direito 
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Pública

\
Noções de 
Previdência 

Social

01 a 10
v

11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 45 46a 50 51 a 60 61 a 70

b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os quê aparecem no Cartão de 
Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta esferográfica de tinta 
na cor azul ou preta.

04- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno 
do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo: | A j  | B~~| | D |

05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E), mas só 
uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alter
nativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:

a) Utilizar, durante a realização das provas, telefone celular, bip, walkman, receptor/transmissor, gravador, agenda telefônica, notebook, 
calculadora, palmtop, relógio digital com receptor ou qualquer outro meio de comunicação.

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.

Observações; Por motivo de segurança, o candidato sô poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
O candidato que optar por se retirar sem levar seu Cademo de Questões não poderá copiar sua marcação de 
respostas, em qualquer hipótese ou meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata, 
acarretando a eliminação do candidato
Somente decorridas 3 horas e 30 minutos de prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Cademo de Questões.

07- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
Caderno de Questões não serão levados em conta.

Fundação (entro Estadual de Estatísticas. Pesquisas t 
formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro

r i o a o j

www. ceperj. rj. gov. br 
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto a seguir e responda às questões de n°01 a 10l 

R ude e doloroso

Minha posição quanto à conveniência ou não de se unificar o 
português falado no mundo é um destemido “não sei”. Talvez nâo 
valha o trabalho que dará para mudar regras e hábitos -  sem falar 
em dicionários -  pode-se prever que as mudanças, se vierem, leva- 

5 rão tempo para “pegar". Mas os escritores em português têm um 
interesse menos acadêmico do que prático na unificação do seu 
idioma, que aumentaria o mercado em potencial para seus livros. O 
“rude e doloroso’1 idioma de Bilac é falado por mais gente do que 
fala francês, mas temos razões para nos queixar da sua relativa 

io obscuridade. Ao contrário da Espanha, que perdeu seu império 
americano mas deixou um imenso mercado para o Garcfa Márquez 
e o Vargas Uosa, Portugal não foi muito pródigo com a sua língua.

Os navegadores, catequizadores e comerciantes portugueses 
largaram palavras avulsas pelos caminhos da sua exploração do 

is mundo, como pepitas raras. Até hoje na Costa Ocidental da África 
usam a palavra “dash’ para gorjeta. Vem do português “deixar", como 
em “Vou deixar uns trocados para você, ó mameluco. No Japão, o 
prato de camarão com legumes fritos chamado “tempura” tem este 
nome por causa dos portugueses que só comiam peixe durante os 

20 “Quattuor Têmpora”, ou Quatro Tempos, de cinzas e contrição, do 
ano litúrgioo. O mandarim chinês vem de “mandar” mesmo, combi
nada com o sânscrito “mantrin”, ou conselheiro. Algumas palavras 
portuguesas andaram pelo mundo e voltaram com seu sentido 
mudado. “Casta”, substantivo, camada social, vem do português 

25 “casta”, adjetivo. “Fetiche” começou a vida como feitiço.
Mas não deixaram uma lingua universal como o espanhol, que 

não é o mesmo para todos os hispanófonos mas tem menos 
diferenças do que as que separam um português dos outros.

E, mesmo com a unificação da gramática e do vocabulário, 
30 restaria a questão da pronúncia. Uma certa vez fui entrevistado 

por um casal que apresentava o noticiário numa TV do Porto. Meu 
pânico começou na primeira pergunta, que não entendi. Adivinhei 
que era sobre a recepção à literatura portuguesa no Brasil e falei 
no Saramago. A segunda pergunta era parecida com a primeira, 

35 só menos inteligível. Fui de Saramago outra vez. A terceira e a 
quarta, a mesma coisa. Não sei se era para ser uma entrevista 
rápida mesmo ou se eles desistiram, desconfiando da minha sani
dade mental, e não perguntaram mais nada. Peto menos o “Obri
gado” eu entendi. A dicção estranha do casal era especialmente 

-io difícil, e a culpa por não entendê-los era minha, mas o português 
de Portugal muitas vezes nos lembra a descrição do Bilac. Se 
bem que no caso a rudeza é nossa, da colônia

{Veríssimo, Jornal O Globo, 1B de outubro de 2007, adaptado)

01. Segundo o enundador, em relação à unificação da pronúncia da ín
gua portuguesa, o interesse dos escritores em português é, sobretudo:

A) intelectual
B) ideológico
C) funcional
D) artístico
E) afetivo

0 2 .0  uso das aspas ocorreu para caracterizar uma citação literá-
ria no segmento:

A) “não sei’ (l. 2)
B) “rude e doloroso” (1- 8)
C) “dash" (1. 16)
D) “deixar" (1.16)
E) “casta" (l. 25)

03. “Casta, substantivo, camada social, vem do português 'casta' 
adjetivo."{í. 25) -  a palavra casta, adjetivo, significa:
A) castigada
B) intemerata
C) intimorata
D) tímida
E) marrom

04. Em “...temos razões para nos queixar da sua relativa obscuri
dade." (1 9/10) -  considerando o termo em destaque, infere-se do 
segmento que:
A) o português é de difícil entendimento para os próprios falantes
B) o português tem pronúncia complicada para os estrangeiros
C) o português é pouco conhecido em relação ao número de falantes
D) o português de Portugal é mais conhecido que o falado no Brasil
E) o português de Portugal é mais difícil do que o falado no Brasil

05. Em “...para todos os hispanófonos..."<7. 27), de acordo com o 
contexto, a palavra em destaque significa:
A) pessoas que gostam do espanhol
B) pessoas que falam espanhol
C) pessoas que vivem na Espanha
D) pessoas que estudam a língua espanhola
E) pessoas que não entendem os dialetos espanhóis

06. Aideia contida no segmento “...Portugal não foi muito pródigo 
com a sua língua.” (l. 12) justifica-se no segmento:
A) ”... pode-se prever que as mudanças, se vierem, levarão tempo 

para 'pegar' “. (I. 4/5)
B) “Ao contrário da Espanha, que perdeu seu império americano..."

(1 10/11)
C) “. . .largaram palavras avulsas pelos caminhos da sua exploração 

do mundo, como pepitas raras.” {7.14/15)
D) “ 'Casta', substantivo, camada social, vem do português ‘casta’, 

adjetivo...” (1. 24/25)
E) “E mesmo com a unificação da gramática e do vocabulário 

restaria a questão da pronúncia.” (1.29/30)

07. Pode-se omitir a preposição, sem prejuízo semântico, no trecho:
A) “...para mudar regras..." (I, 3)
B) “...em português têm menos...” (1.5)
C) “...pródigo com a sua língua.” (1.12)
D) “...camarão com legumes..." (1.18)
E) “entrevistado por um casal...” (l 30/31)

08. A dupla de palavras em que o substantivo apresenta erro de 
grafia é:
A) contorcer -  contorção
B) excursionar-excursão
C) obcecar -  obsessão
D) analisar-análise
E) catequizar -  catequeze

09. O uso da vírgula ou a sua omissão determina alteração se
mântica no segmento:
A) “...doquefalafrancês,mastemos...’ {7. 8/9) / do que fala francês 

mas temos
B) “...perdeu seu império americano mas deixou...” {7. 10/11) / 

perdeu seu império americano, mas deixou
C) E mesmo com a unificação da gramática e do vocabulário 

restaria...” 1 ‘E, mesmo com a unificação da gramática e do 
vocabulário, restaria...” (1. 29/30)

O) “...tem este nome por causa dos portugueses que só comiam 
peixe durante os...”{7.18/19) f tem este nome por causa dos 
portugueses, que só comiam peixe durante os...

E) “Não sei se era para ser uma entrevista rápida mesmo ou se 
eles desistiram...* (l. 36/37) f Não sei se era para ser uma 
entrevista rápida mesmo, ou se eles desistiram...
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10. Em “Se bem que no caso a rudeza é nossa.” (I. 41/42) -  a 
expressão em destaque tem valor:
A) condicional
B) concessivo
C) causai
D) temporal
E) conclusivo ^

11. Observe a figura abaixo, que ilustra conexões existentes na pla- 
ca-mãe dos microcomputadores e utilizadas na inserção de dispo
sitivos de entrada e saída de dados, à configuração das máquinas.

# 4 -F
■G

Os componentes identificados por A, D e H são conhecidos pelass 
siglas PS/2, RJ45 e USB e servem, respectivamente, para conectar 
os seguintes dispositivos:
A) disco rígido interno, mouse infravermelho e unidade de DVD
B) impressora deskjet, fax modem e mouse digital
C) scanner, placa de vídeo e disco rígido externo
D) blu ray, unidade óptica e impressora laserjet
E) mouse óptico, cabo de rede e pendrive

12. Um Assistente Previdenciário está trabalhando em um 
microcomputador e acessa a área de trabalho do Windows XP 
Professionale, nessa atividade, ativou, em seqüência, o Word 2007 
BR, o o browser Firefox Moziila 3,5 e o Excel 2007 BR. Nesse 
processo, as três aplicações estão operando num esquema deno
minado muttitarefa preemptiva. É possível acessar diretamente 
cada uma das três aplicações ativas, sem utilizar qualquer janela 
de diálogo, por meio do seguinte atalho de teclado:
A) Alt + Del
B) Alt + Tab
C) Alt + Esc
D) Ctrl + Tab
E) Ctrl + Esc

13. As figuras I e II, abaixo, representam recursos existentes e 
disponíveis no MS Office Word 2007 BR.

figura!

figura

Para se ter acesso às opções de Layout de Impressão, Régua e 
Zoom, mostrados na figura II, deve-se acionar, na figura I, a se
guinte guia na Faixa de Opções:
A) Início
B) Revisão
C) Exibição
D) Referências
E) Layout da Página

14. A planilha abaixo foi elaborada no MSOffíce Excel 2007 BR, na 
qual foi inserida a fórmula =SE(G4<F4;-(G4-F4);"1!) na célula H4.
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A célula H4 foi selecionada e executado o atalho de teclado Ctrl + 
C. Em seguida, H8 foi selecionada e, por meio do teclado, foram 
pressionadas, simultaneamente, as teclas Ctrte V. Nessas condi
ções, a fórmula copiada para a célula H8 foi:
A) =SE(G8<F8;-(G8-F8);”")
B) =SE(G4<F4;-(G8-F8);’’”)
C) =SE{G8<F8;-(G4-F4);””)
D) =SE(G4<F4;,,,,;-(G4-F4))
E) =SÉ(G8<F8;””;-(G8-F8))

15. Um usuário do Powerpoint 2007 BR está elaborando uma 
apresentação, e executou o seguinte procedimento:
I- Criou um documento em branco.
II- Na opção de menu Inserir, acionou um ícone, que fez com

que fosse mostrado na tela o quadro

Í ̂  ^  -AV A :A -

(ÂrÃíÃíAVÂÍ
íÃlÃTí&Ayél
j'ÃT&-ÂWA|

ÃfAÍi e, por meio
da escolha de letra desejada, esse usuário construiu o objeto

RIOPREVIDÊNCIA , incluído de imediato na
referida apresentação.

III) Ao concluir a montagem da apresentação, pressionou uma 
determinada tecla para verificá-la na tela do monitor e executou 
o atalho de teclado Ctrl + B.

O ícone, a tecla pressionada e o significado do atalho de teclado 
são, respectivamente:

A)

B)

C)

D)

E)

PcnfWDfK

Wonttrt

-íièí-fípWordArt

vtàásíímsm

, F5 e salvar apresentação

, F5 e salvar apresentação

, F5 e alterar slide mestre

, F7 e salvar apresentação

F7 e alterar slide mestre

SECRETARIA DE ESTACO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDÊNCIA
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16. Um usuário está com uma arquivo aberto no Word 2003 BR. A 
execução dos atalhos de teclado F8 e Ctrl + P têm, respectiva
mente, os seguintes significados:
A) aplicar negrito e imprimir arquivo
B) aplicar negrito e configurar idioma
C) estender seleção e imprimir arquivo
D) configurar idioma e imprimir arquivo
E) estender seleção e configurar idioma

17. A planilha abaixo foi criada no Excel 2003 BR.

4
I Q ^ t Á à
| AriN

Kl 4

A*- ijwãp': 

rôi&úLi] A

- m *;| n i
v '■ '

nmirtÉ ••hjfiÉÍÍil’ Turtia"' Tateiteirifr

! A § 1 e o | e \ r i © H | r
1
S.... '  1

iL ..............

Tendo em vista que foram inseridas as fórmulas =SOMA(B2;F2) e 
=MOD(G2;5), respectivamente nas células G2 e H2, o valor que 
aparecerá na célula H2 será igual a:
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

18. Quando um usuário acessa a Internet por meio de um browser, 
alguns sites armazenam informações em um pequeno arquivo de 
texto no computador, que não são considerados vírus mas são uti
lizados posteriormente pelos ates num novo acesso. Existem vári
os tipos desse arquivo e pode-se optar por permitir que alguns, 
nenhum ou todos eles sejam salvos no computador Se o usuário 
não permitir o armazenamento desse arquivo, provavelmente ele 
não conseguirá exibir alguns sites nem aproveitar os recursos de 
personalização, como notícias locais e meteorologia ou cotações 
de ações. Esse arquivo é conhecido pela seguinte denominação:
A) Phishing
B) Cookie
C) Worm
D) Trojan
E) Spam

19. Um usuário está utilizando o Outíook Express 6 BR e, no uso 
dos recursos do software, ao criar uma nova mensagem, esta é 
armazenada temporariamente numa caixa, dentre as existentes 
no programa, até que seja processada, transmitida ao destinatá
rio e armazenada na CAIXA DE tTENS ENVIADOS. Esta caixa ê 
conhecida como CAIXA DE:
A) SAÍDA
B) BACKUP
C) ESPERA
D) WEBMAIL
E) ENTRADA

20. Dentre os dispositivos empregados na segurança de um 
microcomputador, existe um que possui um lusível internamente 
que "queima'' quando a corrente ultrapassa um valor-limite, ga
rantindo, dessa forma, a integridade física do equipamento. Esse 
dispositivo é conhecido por:
A) equalizador de corrente
B) estabilizador de tensão
C) retificador de filtragem
D) voltímetro de carga
E) filtro de linha

RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO

21. A soma dos algarismos do número 1010 -  3 é:
A) 88
B) 89
C) 91
D) 95
E) 97

22. Antônio era viúvo e tinha três filhos: um com 13 anos, outro com 
14 anos e, o mais velho, com 18 anos. Um dia, Antônio chamou 
seus filhos e disse que tinha feito seu testamento deixando para 
eles a quantia que tinha acumulado na caderneta de poupança. 
"Quando eu morrer", disse ele, "o montante deverá ser dividido 
em partes diretamente proporcionais às idades de vocês no dia 
de minha morte".
Antônio morreu cinco anos depois desse dia e, na caderneta de 
poupança, havia exatos R$450.000,00. A quantia que o filho mais 
velho recebeu foi:
A) R$142.500,00
B) R$154.000,00
C) R$165.500,00
D) R$168.000,00
E) R$172.500,00

23. Na figura abaixo, os ângulos de vértices B e C são retos, 
AB = 9m, BC = 11 m e CD = 4 m.

Cm________

A B

Então, entre as alternativas abaixo, a que mais se aproxima da 
distância entre os pontos AeDê:

A) 15m
B) 16m
C) 17m
D) 19m
E) 21m

24. Alberto registrou na empresa em que trabalha uma senha de 
três letras diferentes, do nosso alfabeto atual, de 26 letras. Sabe- 
se que a letra A está presente, mas não é a primeira letra da se
nha. O número de senhas possíveis que ele pode ter escolhido é:

A) 1200
B) 650
C) 1300
D) 600
E) 1250

25. Considere um número real x e faça com ele as seguintes opera
ções sucessivas: multiplique por 2, em seguida some 1, multiplique 
por 3 e subtraia 5. Se o resultado foi 220, o valor de x está entre:

A) 30 e35
B) 35 e40
C) 40 e45
D) 45 e 50
E) 50e55

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - Fundo Único de Previdência Social do Estado do R» de Janeiro - RtOPREVIDÉNCIA
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26. Um cubo de ouro maciço com 2cm de aresta vale hoje 

R$9.120,00. O valor de um cubo de ouro maciço com 3cm de 

aresta é:

A) R$13.680,00

B) R$18.240,00

C) R$20.250,00

D) R$27.360,00

E) R$30.780,00

27. Na seqüência aritmética: 6,13, 20,27,34,..., o primeiro termo 

que ultrapassa 2010 é:

A) 2012

B) 2013

C) 2014

D) 2015

E) 2016

28. O consumo de energia elétrica na casa de Regina, em novem

bro de 2009, aumentou em 30% em relação ao de outubro, por 

causa do calor. Entretanto, em dezembro, Regina reparou que o 

consumo de energia elétrica diminuiu 10% em relação ao do mês 

anterior. Então, o consumo de dezembro em relação ao de outu

bro é maior em:

A) 15%

B) 17%

C) 18%

D) 20%

E) 22%

29. A soma dos números naturais desde 6 até 40 é X. A soma dos 

números naturais desde 5 até 38 é Y. O valor de X -  Y  é:

A) 74

B) 72

C) 70

D) 68

LU 66

30. Ana, Bruna e Célia, possuem três profissões diferentes, uma é 

professora, outra médica e outra advogada, mas não se sabe ain

da a profissão de cada uma. Considere as seguintes informações:

• Ana é esposa do irmão de Célia e é mais velha que a advogada.

* A professora é filha única e é a mais nova das três mulheres.

Pode-se concluir que:

A) Ana é mais nova que Célia.

B) Bruna é professora.

C) Célia é médica.

D) Ana não médica.

E) Bruna é advogada.

31. O governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, se apresen
tou na Superintendência da Polícia Federal nesta quinta-feira depois de 
ter sua prisão decretada, acusado de tentar subornar uma testemunha.

Arruda, que está envolvido também no escândalo de um suposto esque
ma de pagamentos de propinas, enviou à Câmara Legislativa um pedido de 
licença do cargo “pelo tempo que perdurar esta medida coercitiva”, o que 
foi aceito pelo presidente da Casa.

A defesa do governador protocolou um pedido de habeas corpus. Se
gundo a defesa, Arruda está sendo submetido a um “constrangimento ile
gal”, porque a decisão de mandar prendê-lo foi “açodada” e baseada “em 
uma investigação inconclusa” .

(Yahoo-notídas, 11.02.10, com adaptações)

Com relação ao tema habeas corpus, considere as seguintes 
assertivas.

; I- Acompetência originária para processar e julgar habeas corpus, 
quando o coator ou paciente for Governador do Distrito Federal 
é do Superior Tribunal de Justiça.

II- O habeas corpus pode ser interposto para trancar ação penal 
ou inquérito policial.

III- Cabe habeas corpus em relação ao mérito das punições 
militares.

IV- O Estado de Defesa e o Estado de Sítio podem suspender, 
excepcionalmente, a garantia fundamental do habeas corpus.

Está{ao) correta(s) a(s) assertiva(s):

A) II, apenas
B) IV, apenas
C) I e II, apenas
D) III e IV, apenas
E) I, II, III e IV

32. São exemplos de atributo e elemento do ato administrativo, 
respectivamente:

A) motivo e imperatividade
B) discricionariedade e forma
C) executoriedade e legitimidade
D) presunção de veracidade e tipicidade
E) autoexecutoriedade e motivo

33. É compatível com a contratação de serviços de grande vulto 
em que a atividade do particular seja predominantemente intelec
tual a licitação do tipo:

A) Convite
B) Concorrência
C) Tomada de Preços
D) Técnica e preço
E) Pregão presencial

34. Estará, em qualquer hipótese, em efetivo exercício, de acordo 
com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio de 
Janeiro, o funcionário afastado, dentre outros, por motivo de:

A) estudo no exterior
B) estágio experimenta!
C) suspensão preventiva
D) recolhimento à prisão
E) doença em pessoa da família
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35. Ainérciado Poder Legislativo em analisar a medida provisória no 
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de sua publicação, acarreta:
A) a perda definitiva de sua eficácia
B) a sua aprovação imediata por decurso de prazo
C) a sua rejeição tácita, sem possibilidade de prorrogação de sua 

vigência
D) uma única prorrogação de sua vigência pelo prazo de 60 

(sessenta) dias
E) a perda de sua eficácia por decurso de prazo, com possibilidade 

de reedição, na mesma sessão legislativa

36. “A distinção entre gerações dos direitos fundamentais é 
estabelecida apenas com o propósito de situar os diferentes mo
mentos em que os grupos de direitos surgem com reivindicações 
acolhidas peta ordem jurídica. Deve-se ter presente, entretanto, 
que falar em sucessão de gerações não significa dizer que os 
direitos previstos num momento tenham sido suplantados por aque
les surgidos em instante seguinte. Os direitos de cada geração 
persistem válidos juntamente com os direitos da nova geração, 
ainda que o significado de cada um sofra o influxo das concep
ções jurídicas e sociais prevalentes nos novos momentos.”

Gilmar Ferreira Mendes et al. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva,
2009, p. 268 (com adaptações)

Derttre os direitos que dizem respeito à segunda geração, não se 
inclui aquele relativo:
A) ao meio ambiente equilibrado
B) à educação
C) ao trabalho
D) à previdência social
E) à assistência social

37. No que diz respeito à garantia constitucional de crença religio
sa, pode-se afirmar que a República Federativa do Brasil é um 
Estado:
A) laico
B) ateu
C) religioso
D) racionalista
E) Irtúrgico

38. A proibição constitucional de que não poderá ser instituído 
tribunal de exceção, diz respeito ao princípio:
A) da identidade física do juiz
B) da jurisdição universal
C) do controle jurisdicional
D) do juiz natural
E) da jurisdição única

39. A competência privativa para processar e julgar os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade é do:
A) Plenário do Supremo Tribunal Federal
B) Conselho Nacional de Justiça
C) Conselho da República
D) Congresso Nacional
E) Senado Federal

40. No que tange à evolução que se deu no conceito de "serviço 
público", a corrente doutrinária que entendia o serviço público como 
aquele prestado pelo próprio Estado, através dos órgãos públi
cos, adotava o critério:
A) material
B) objetivo
C) orgânico
D) residual
E) teleológico

NOÇÕES DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO

41. Tício, adoentado, procura atendimento em hospital público, e 
é prontamente atendido. O profissional da área médica que reali
zou o atendimento recomenda o seu afastamento da atividade 
laborai, por dez dias. Tfcio exerce atividade remunerada, com re
gistros legais e vinculação ao sistema previdenciário, há mais de 
quinze anos. AnaEise, abaixo, as afirmativas sobre direito à saúde.
I- O direito à saúde pode ser exercido por qualquer cidadão, em 

hospitais públicos, sem necessidade de contribuição específica.
II- Eventual direito atinente à Previdência Social pública urbana 

somente poderá ocorrer quando existir vinculo legal, o que é o 
caso de Tício.

III- Ambos os direitos à saúde e à prestação previdenciária pública 
dependem de contribuição específica do trabalhador.

IV- Tido somente seria atendido em hospital público em caso de 
emergência.

V- O direito do trabalhador urbano às prestações previdenciárias 
públicas independem de contribuição.

São corretas as afirmativas:
A) II, III, IV, V
B) lie III 
0) III eV
D) III, IV, V
E) I e II

42. Caio exerce sua atividade como professor com contrato de 
trabalho realizado, segundo os ditames legais, prestando servi
ços para a escola Saber e Saber. Em 2006, foi aprovado em con
curso público para atuar, também como professor, no Município 
de Varre-Sai, sendo o seu regime estatutário. Os horários permi
tem a acumulação entre o emprego privado e o emprego público. 
Analise as afirmativas abaixo sobre o caso.
I- O professor deverá optar entre o regime geral da previdência e 

o regime especifico do servidor municipal.
II- É possível a concomitância de regimes no caso em tela.
III- O professor terá direito a duas aposentadorias e a benefícios 

dos dois sistemas de previdência.
IV- Caio poderá manejar o tempo de serviço concomitantemente, 

aproveitando o da iniciativa privada para o serviço público, 
contando em duplicidade o tempo de contribuição.

V- Deverá o professor pedir demissão do emprego privado, que 
não poderá exercer concomitantemente com o cargo público.

São corretas as afirmativas:
A) le V
B) I e IV
C) II e III
D) He IV
E) I e II

43. O Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de 
Janeiro- RIOPREVIDÊNCIAtem várias finalidades, dentre as quais 
está a de anecadar, assegurar e administrar recursos financeiros 
e outros ativos para o custeio dos proventos de aposentadoria ou 
reforma, das pensões e outros benefícios concedidos ou a conce
der, aos membros e servidores estatutários e seus dependentes, 
pelo Estado do Rio de Janeiro, suas fundações e autarquias. Den
tre os princípios abaixo relacionados, o que não deve ser aplicado 
pelo RIOPREVIDENCIA é:
A) transparência na gestão de seus recursos
B) gestão administrativo-financeira autônoma em relação ao 

Estado do Rio de Janeiro
C) preservação do equilíbrio financeiro e atuarial
D) participação de membros vinculados a partidos políticos
E) caráter democrático e eficiente de gestão
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44. O membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 
submete-se a regime próprio de Previdência Social, mas o seu pa
gamento será efetuado pelo RIOPREVIDENCIA. Leia os itens abai
xo sobre as circunstâncias que se devem observar no que concerne 
à aposentadoria de membro do Ministério Público Estadual.

I- a data de aquisição do direito, para efeito de adequação das 
regras de tempo de contribuição e idade

II- a idade, para aferir a aposentadoria compulsória
III- a impossibilidade de aposentadoria voluntária
IV- o imediato afastamento do cargo, após advinda a idade para a 

aposentadoria compulsória
V- o afastamento do cargo somente após a publicação do ato de 

aposentadoria compulsória.

São corretos os itens apresentados na alternativa:

A) 1,11,111
B) III, IV, V
C) I, II e IV
D) IV eV
E) II e IV

45. Pode{m) ser considerado(s) beneficiário{s) da pensão por morte:

A) o cônjuge
B) os filhos maiores de vinte e quatro anos, capazes
C) a filha mulher, de qualquer idade
D) o avô, sem dependência econômica
E) a madrasta

46. Em relação às estruturas de mercado, a alternativa correta é:

A) Em monopólio, não existem barreiras à entrada de novas 
empresas no mercado.

B) Em concorrência perfeita, a curva de demanda de uma firma é 
perfeitamente inelástica aos preços.

C) Em oligopólio, não existem barreiras à entrada de novas firmas 
no mercado.

D) Em monopólio bilateral, os preços são determinados apenas 
pelos demandantes dos fatores de produção.

E) Em monopólio, não existe curva de oferta.

47. Considerando-se uma economia fechada e sem governo, em 
que a propensão marginal a consumir é igual a 0,5 e na qual ocor
reu um decréscimo de R$200 no investimento autônomo, pode-se 
afirmar que o decréscimo da renda será de:

A) R$ 800
B) R$ 400
C) R$ 200
D) R$ 100

LU R$ 1.000

48. Em relação ao Plano Real, está incorreta a seguinte alternativa:
A) Foi originalmente concebido como um programa em três fases.
B) A primeira fase do Plano Real tinha como função promover um 

ajuste fiscal.
C) A segunda fase do Plano Real visava à criação de um padrão 

estável de valor, denominado URV
D) Aterceira fase do Plano Real estabelecia as regras de emissão 

e lastreamento da nova moeda visando a garantir sua 
estabilidade.

E) A primeira fase do Plano Real buscava eliminar o componente 
inercial da inflação.

49. O termo “milagre econômico" justifica-se em razão de duas
relações macroeconômicas bastante conhecidas, a saber:
A) A curva de Phillips e o “dilema” entre crescimento e equilíbrio externo
B) A curva de Phillips e a lei de Say
C) A lei de Say e a lei de Okun
D) A curva de Phillips e o princípio da demanda efetiva
E) A lei de Say e o efeito Oliveira-Tanzi

50. No modelo IS/LM/BP de determinação da renda, no caso de
uma economia sem mobilidade de capital e regime de câmbio fixo,
o impacto inicial de um aumento nos gastos do governo (G) será:
A) deslocamento da curva IS para a direita, pressionando a taxa 

de juros para cima
B) deslocamento da curva LM para a esquerda, pressionando a 

taxa de juros para baixo
C) deslocamento da curva LM para a direita, pressionando a taxa 

de juros para cima
D) deslocamento da curva BP para baixo
E) deslocamento da curva BP para cima

51. Ombudsman é:
A) alguém a quem os cidadãos podem recorrer e que trabalhará junto 

ao departamento envolvido, na correção dos problemas surgidos
B) alguém a quem os cidadãos elegem para realizar a correção 

dos problemas surgidos em determinado Estado ou Município
C) pessoa que percorre todos os lugares para obter informações 

especiais para a administração pública
D) pessoa responsável pelas informações necessárias para o 

funcionamento técnico da administração pública
E) alguém a quem os cidadãos podem recorrer para atendê-los 

nas necessidades mais urgentes

52. A burocracia recebeu atenção especial nos estudos de:
A) Max Gehringer
B) KarIMarx
C) Max Lopes
D) Torsten Veblen
E) MaxWeber

53. Governar está relacionado a:
A) responder às demandas populares encaminhadas pelo Legislativo
B) desenvolver os projetos que foram apresentados ao longo da 

campanha eleitoral
C) adotar medidas e/ou decisões para atender às necessidades públicas
D) trabalhar no sentido de transformar em realidade o programa 

partidário do mandatário eleito
E) trabalhar no sentido de garantir os interesses dos grupos que 

apoiaram o candidato eleito
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54. David Osborne e Ted Gaebler, em seu famoso livro 
Reinventando o governo, ao apreciar a idéia da privatização do 
setor público, afirmam:
A) "Os que a advogam acreditam que o setor privado é superior 

ao governo e, a bem da verdade, estão vendendo ao público 
uma ideia nem sempre falsa’

B) "Os que a advogam têm boa base científica- porque via de 
regra o setor privado é sempre superior ao governo"

C) “Os que a advogam têm tido sucesso -  porque têm provado 
que o setor privado é sempre superior ao governo, como se 
pode ver no caso do governo mineiro”

D) “Os que a advogam com base ideológica -  porque acreditam 
que o setor privado é sempre superior ao govemo -  estão 
vendendo ao público uma idéia falsa”

E) "A privatização é uma operação que enriqueceu muitos grupos 
e pessoas que se beneficiaram de relações políticas com os 
governantes emergentes, na onda neoliberal”

55. A dominação patrimonial se apoia na existência de um quadro 
administrativo caracterizado por ser:
A) puramente burocrático, formado por pessoas qualificadas 

segundo o critério de formação técnica
B) puramente pessoal, formado de companheiros ou súditos, 

recrutados por critérios de afetividade, lealdade e confiança
C) parcialmente pessoal, formado por companheiros e estranhos, 

recrutados estes últimos, segundo o critério técnico e, os 
primeiros, pela afetividade, lealdade e confiança

D) responsável pela gestão do patrimônio público, recrutado por 
critérios relacionados com a habilidade e o conhecimento na 
administração de imóveis

E) responsável pela gestão do patrimônio público ou privado, 
recrutado por critérios relacionados com a habilidade e o 
conhecimento na administração de bens móveis e imóveis.

56. Os princípios constitucionais a que deve obedecera adminis
tração pública brasileira são:
A) legalidade, impessoalidade, publicidade e efetividade
B) legalidade, moralidade, publicidade e eficiência
C) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
D) impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
E) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficácia

57. A democratização do Estado tem como referência básica o 
controle do seu aparelho pela sociedade. Isso tem relação com:
A) controle socializado
B) controle orçamentário
C) controle externo
D) controle social
E) controle societário

58. A relação do Estado com os cfiretos da cidadania, ao longo do século 
passado até os nossos dias, tem evoluído, segundo os seguintes passos:
A) liberdades e direitos individuais -  socialização, preocupação 

com o bem comum e agregação aos direitos individuais dos 
direitos econômicos e sociais -  participação popular no 
processo político e no controle das atividades governamentais

B) liberdadesecfireitosindividuais-elevaçãodosdireitosindMduais 
e dos direitos econômicos -  participação popular no processo 
político e no controle das atividades governamentais

C) liberdades -  socialização, preocupação com o bem comum e 
agregação aos direitos individuais dos direito sociais -  
participação popular no processo político e no controle das 
atividades governamentais

D) direitos individuais -  socialização -  participação popular no 
processo político

E) direitos individuais -  direitos econômicos e sociais -  
participação popular no processo político e no controle das 
atividades governamentais e empresariais

59. Um conceito estreitamente relacionado com a burocracia, se
gundo o tipo-ideal teoricamente conhecido, é:

A) operosidade
B) razoabil idade
C) moralidade
D) morosidade
E) racionalidade

60. Implementação de políticas públicas é definido como:

A) inatividade que ocorre após a definição de políticas públicas e 
que as faz fracassar

B) atividades relacionadas com a implantação de um projeto 
político pelo gestor público

C) fase que se coloca entre a elaboração da política pública e sua 
implantação

D) eventos e atividades que ocorrem depois da emissão de 
autorizações e de diretrizes de políticas públicas

E) o mesmo que elaboração, execução e controle de políticas públicas

NOÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

61. O regime geral da previdência prevê a filiação obrigatória, do 
empregado, mediante o regime contributivo. O trabalhador está au
tomaticamente inserido no regime, em uma das seguintes situações:

A) contratado, regulamente, por empresa do setor sucroalcooleiro
B) exercendo atividade de apontador do jogo do bicho
C) prestando serviços em território nacional, contratado e pago 

no exterior, por empresa estrangeira
D) estagiário de medicina
E) prestação de serviços eventuais

62. Mévio é acometido por doença incapadtante, tendo realizado 
perícia oficial e reconhecido o seu direito à percepção de auxílio- 
doença. Após verificada a impossibilidade de retomo às ativida
des laborais, diante de sua incapacidade, a conseqüência natural 
consiste em deferir-se aposentadoria:

A) voluntária
B) por idade
C) especial
D) rural
E) por invalidez

63. Tício foi filiado ao sistema previdenciário após a edição da Lei 
nP 8.213/91, tendo contribuído regularmente com a previdência so
cial, por ter relação de emprego regular, desde o início. Para postu
lar a sua aposentadoria por idade, deverá comprovar ser maior de:

A) sessenta anos e com contribuições de sessenta meses
B) sessenta e cinco anos e com contribuições de cento eoitenta meses
C) dnquentae cinco anos e com contribuições de sessenta meses
D) setenta anos e com contribuições de cento e oitenta meses
E) setenta anos e com contribuições de sessenta meses
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64. Mévio é empregado, regularmente contratado, da empresa XAR 
Ltda., tendo completado setenta anos de idade e quarenta anos 
de contribuição para o sistema previdenciário geral. Foi então des
ligado da empresa, com o pagamento integral das verbas 
rescisórias e obteve sua aposentadoria paga pelo INSS. Aos se
tenta e um anos é novamente contratado pela sua antiga empre- 
gadorâ, diante do aquecimento da economia, realizando contrato 
de trabalho formai. Diante de tal quadro, pode-se afirmar que:

A) A aposentadoria aos setenta anos, pelo regime geral, impede 
a realização de novo contrato de trabalho.

B) O regime geral permite o exercício do trabalho formal e 
remunerado sem limite de idade.

C) Após os setenta anos somente é permitido o trabalho eventual, 
sem vínculo empregatício.

D) Haveria necessidade de autorização judicial especial para o retorno 
ao trabalho do trabalhador com mais de setenta anos de idade.

E) O Ministério do Trabalho deve previamente autorizar a 
contratação dos idosos com mais de setenta anos de idade.

65. Nero é servidor público e realizou contribuições para o siste
ma geral da Previdência e para o regime próprio dos servidores 
públicos; pretende utilizar o tempo anterior, prestado à iniciativa 
privada, na contagem de sua aposentadoria. Diante disso, pode- 
se afirmar que:

A) A contagem do tempo de serviço prestado à iniciativa privada é 
possível para aferir o tempo de aposentadoria no serviço público.

B) Não existe comunicação entre os dois regimes de previdência.
C) Para a aposentadoria pelo regime geral, deverá o servidor 

renunciar à sua remuneração no serviço público.
D) Esse aproveitamento somente pode ocorrer para a 

aposentadoria por idade.
E) Somente para aposentadoria por invalidez a contagem é permitida.

66. Os bancos comerciais contribuem com alíquotas diferencia
das para o custeio da Previdência Social, devendo incidir uma 
contribuição adicional de:

A) 1,5% (um e meio por cento)
B) 2,5% (dois e meio por cento)
C) 5% (cinco por cento)
D) 3,5% (três e meio por cento)
E) 4,5% (quatro e meio por cento)

67. O salário de contribuição constitui a base de cálculo da inci
dência da contribuição previdenciária dos segurados do regime 
geral da Previdência Social, Sendo assim, deve ter por base:

A) para os trabalhadores avulsos, os valores por eles declarados
B) em relação ao empregado doméstico, o constante em 

formulário preenchido pelo empregador
C) no concernente ao contribuinte individual, o valor obtido em 

atividade por conta própria durante o mês
D) para o segurado facultativo, o estabelecido em contrato de trabalho
E) para o servidor civil estatutário, o definido em lei

68. Segundo as regras do regime geral da Previdência Social, de
terminadas verbas não integram o salário de contribuição. Dentre 
elas, se pode citar:

A) a gratificação natalina
B) o total das diárias pagas, quando excedente em cinqüenta por 

cento o valor da remuneração
C) a remuneração do trabalhador avulso
D) o salário do empregado doméstico
E) os valores recebidos a titulo de incentivo à demissão

69. O custeio do regime próprio de previdência social dos servido
res públicos conta com a participação do segurado, que deve ver
ter contribuição correspondente, no mínimo:

A) à alíquota da contribuição dos servidores efetivos federais
B) ao valor da remuneração do Governador do Estado, para os 

servidores estaduais
C) aos vencimentos do Prefeito municipal, para os servidores 

municipais
D) à remuneração do Presidente da República, para os servidores 

federais
E) aos vencimentos do Governador do Distrito Federal, para os 

servidores distritais

70. A Seguridade Social é financiada por toda a sociedade, de 
forma direta ou indireta. Nessa linha, constituem contribuições so
ciais aquelas que incidem sobre:

A) concursos de prognósticos
B) a propriedade imobiliária
C) terrenos de marinha
D) diárias eventuais
E) o salário mínimo
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