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LÍNGUA POPRTUGUESA

1.

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.
1

Hoje, todo mundo pode até fazer música, mesmo sem
saber música. Com programas como o Garage Band
qualquer um faz uma orquestração com cordas, metais,
palhetas e percussões, com incontáveis ritmos e timbres
e múltiplas escolhas de fraseados, tudo pré-gravado e
programado para se harmonizar entre si. Nada garante
que saiam bons arranjos, mas não ficam longe do que se
ouve na música comercial de hoje.

3

No fim do século 20, David Bowie previa que, no
futuro, o comércio de música digital seria como a
energia elétrica, o gás, e a TV a cabo. O cliente teria
uma assinatura e pagaria pelo seu consumo mensal.
A música seria uma commodity, vendida a preço de
banana. Tantos watts de eletricidade, tantos canais de
TV, tantos quilos?,litros?, metros?, bites? de música.

4

2.

Hoje, além de novos modelos de negócio que florescem
em países com a cultura de pagar pelo que se consome,
a comercialização globalizada de música, legal e
pirata, acabou com o que restava das antigas ilusões
de relevância, transcendência e glamour da música
popular, que a velha indústria do disco desenvolveu,
e sugou, à exaustão. A vulgaridade se tornou um valor
indispensável ao sucesso de massa. Em compensação,
fazer e consumir arte musical se tornou mais fácil e
acessível, bastam talento e um laptop. Há gosto para
tudo.

5

Hoje, a música popular, a melhor e a pior, se tornou
irreversivelmente banal, como uma banana. O
contraponto da bananização da música gravada é a
valorização da música ao vivo, quando se cria entre o
artista e o público uma relação pessoal e intransferível,
muito além do contato virtual.

6

Há vinte anos, Caetano Veloso falava sobre fazer, ou
não, novas músicas, e dizia que já havia música demais
em toda parte. E eu concordava com ele. Imagine agora.

7

Mas, afinal, para que serve a música?
(MOTTA, Nelson. O Globo, 04/11/11, p. 7.)

2

A) descritivo, pelo fato de o autor montar um cenário
em que pinta com cores sombrias o estado de
decadência da música popular no Brasil;
B) explanativo, dado que são transmitidas inúmeras
informações sobre a situação da música pop
contemporânea, quer em sua versão legal, quer na
versão pirata;
C) narrativo, focalizando o autor os inúmeros fatos que
levaram ao desgaste da música pop, principalmente
por parte de autores consagrados como Caetano
Veloso;
D) dissertativo, uma vez que, retomando um passado
recente e baseando-se em críticos de renome, o
autor desenvolve o ponto de vista de que “fazer
e consumir arte musical se tornou mais fácil e
acessível”;
E) argumentativo, buscando o autor demonstrar a tese
de que “a comercialização globalizada de música,
legal e pirata, acabou com o que restava das antigas
ilusões de relevância, transcendência e glamour da
música popular”.

MÚSICA, TECNOLOGIA E BANANAS
Já vai longe o tempo em que a música popular
ambicionava, e tinha, uma certa transcendência.
Quando marcava e comentava momentos históricos e
sociais importantes, era a trilha sonora de um mundo
em transformação. Na era digital tudo mudou, a música
se banalizou, está em toda parte, a todo momento,
acessível a todos.

2

Analisado quanto às características discursivas, pode-se
afirmar que o texto acima é predominantemente:

Em suas considerações sobre a música pop contemporânea,
numa linha de raciocínio linear a respeito do ponto de
vista que defende, o autor faz uso de rápido contraargumento a essa linha de raciocínio. O trecho que
reproduz esse contra-argumento é:
A) “Nada garante que saiam bons arranjos, mas não
ficam longe do que se ouve na música comercial de
hoje”. (parágrafo 2)
B) “A vulgaridade se tornou um valor indispensável ao
sucesso de massa”. (parágrafo 4)
C) “Em compensação, fazer e consumir arte musical
se tornou mais fácil e acessível, bastam talento e
um laptop”. (parágrafo 4)
D) “Hoje, a música popular, a melhor e a pior, se
tornou irreversivelmente banal, como uma banana”.
(parágrafo 5)
E) “Há vinte anos, Caetano Veloso falava sobre fazer,
ou não, novas músicas, e dizia que já havia música
demais em toda parte”. (parágrafo 6)

3.

No trecho “O contraponto da BANANIZAÇÃO da
música gravada é a valorização da música ao vivo”
(parágrafo 5), o termo em caixa alta, um neologismo do
autor, foi formado pelo processo de:
A)
B)
C)
D)
E)

derivação sufixal;
composição por justaposição;
composição por aglutinação;
derivação parassintética;
derivação regressiva.
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4.

No trecho “Há vinte anos, Caetano Veloso falava sobre
fazer, ou não, novas músicas” (parágrafo 6), o verbo
HAVER foi corretamente empregado. Das frases abaixo,
está INCORRETA quanto emprego do verbo HAVER a
seguinte:

8.

A) Música nova, há dois anos não se cria.
B) Dizia-se há tempos que a música tinha certa
transcendência.
C) Comentou o compositor que há exatos 15 anos
gravara o último CD.
D) O cantor estava há poucos dias de gravar o novo
DVD.
E) Já se falava há cerca de três meses que nova música
estouraria no mercado.
5.

6.

superioridade;
imanência;
sublimidade;
magnificência;
nobreza.

Os três períodos que compõem o parágrafo 1 estão
igualmente estruturados com introdução de sentido:
A)
B)
C)
D)
E)

7.

A) No fim do século 20, David Bowie previu que, no
futuro, o comércio de música digital seria como a
energia elétrica.
B) No fim do século 20, David Bowie prevê que, no
futuro, o comércio de música digital será como a
energia elétrica.
C) No fim do século 20, David Bowie prevê que, no
futuro, o comércio de música digital terá de ser
como a energia elétrica.
D) No fim do século 20, David Bowie previa que, no
futuro, o comércio de música digital poderia ser
como a energia elétrica.
E) No fim do século 20, David Bowie previa que, no
futuro, o comércio de música digital haverá de ser
como a energia elétrica.

O termo em caixa alta no período “Já vai longe o tempo
em que a música popular ambicionava, e tinha, uma
certa TRANSCENDÊNCIA” (parágrafo 1) pode ser
substituído pelos sinônimos abaixo, EXCETO por:
A)
B)
C)
D)
E)

consecutivo;
causal;
final;
temporal;
concessivo.

Das alterações feitas na oração em caixa alta no período
“Hoje, todo mundo pode até fazer música, MESMO
SEM SABER MÚSICA” (parágrafo 2), aquela em que
o sentido está em DESACORDO com o original é:
A) Hoje, todo mundo pode até fazer música, ainda que
não saiba música.
B) Hoje, todo mundo pode até fazer música, mesmo
não sabendo música.
C) Hoje, todo mundo pode até fazer música, porquanto
não saiba música.
D) Hoje, todo mundo pode até fazer música, mesmo
que não saiba música.
E) Hoje, todo mundo pode até fazer música, conquanto
não saiba música.
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Das alterações feitas na redação do fragmento “No fim
do século 20, David Bowie previa que, no futuro, o
comércio de música digital seria como a energia elétrica”
(parágrafo 3), aquela que está INCOERENTE, por não
haver correlação entre os tempos verbais, é:

9.

A oração “E eu concordava com ele” (parágrafo 6) está
correta quanto à regência, pois o verbo CONCORDAR
rege a preposição COM. Das frases abaixo, aquela que
está INCORRETA quanto à regência, porque o verbo
NÃO rege a preposição COM, é:
A) O compositor aborreceu-se com as cópias que
fizeram de suas músicas.
B) A música parece blasfemar com as novas tendências.
C) Todos comungavam com as ideias apresentadas
pelo jornalista.
D) Ninguém se conformava com a pirataria praticada
impunemente.
E) Esperava-se que os autores cooperassem com as
gravadoras.

10. Das alterações feitas abaixo na oração adjetiva do trecho
“Hoje, além de novos modelos de negócio que florescem
em países com a cultura de pagar pelo que se consome”
(parágrafo 4), aquela em que está INCORRETO o
emprego do pronome relativo é:
A) Hoje, além de novos modelos de negócio nos quais
se volta a atenção dos consumidores.
B) Hoje, além de novos modelos de negócio cujos
lucros trazem benefícios a alguns poucos.
C) Hoje, além de novos modelos de negócio para onde
se dirigem os interesses dos comerciantes.
D) Hoje, além de novos modelos de negócio de cujos
ganhos dependem os que vivem da música.
E) Hoje, além de novos modelos de negócio aos quais
foram feitas várias referências.
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HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PETRÓPOLIS

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. No período de 1892-1916 Petrópolis foi governado por
um (uma):

16. Uma pesquisa realizada numa Universidade constatou
que 35% dos alunos possuem laptop, que 80% dos alunos
possuem celular e que 25% dos alunos possuem tanto
laptop quanto celular. A porcentagem dos alunos dessa
Universidade que não possuem laptop nem celular é:

A)
B)
C)
D)
E)

câmara própria;
governador eleito;
intendente nomeado pelo governador;
Assembleia Provincial;
junta administrativa.

12. Na região onde seria fundado Petrópolis existiam
importantes fazendas. Algumas deram nome a bairros e
distritos da cidade. São exemplos as fazendas:
A)
B)
C)
D)
E)

Quitandinha e Secretário;
Santo Antônio e Sumidouro;
Córrego Seco e Engenhoca;
Manga Larga e Sumamdaia;
das Arcas e Itamarati.

13. Leia o texto abaixo:
No início trabalharam na Companhia Petropolitana de
Tecidos, formando uma comunidade com vida própria, quase
independente da cidade. Aos poucos foram se aproximando de
outros grupos. Atuaram também em panificação, distribuição
de jornais e outras atividades.
O texto se refere aos imigrantes colonizadores:
A)
B)
C)
D)
E)

italianos;
portugueses;
franceses;
alemães;
ingleses.

14. Leia o texto baixo:
Grande parte da população ocupa sobre o vale formado pelo
rio Piabanha, e o restante se localiza a mais de mil metros de
altitude na localidade chamada Brejal onde a agricultura e o
ecoturismo são as principais atividades do distrito.
O texto refere-se ao:
A)
B)
C)
D)
E)

1º distrito: Centro;
2º distrito: Cascatinha;
3º distrito: Itaipava;
4º distrito: Pedro do Rio;
5º distrito: Posse

15. Na tragédia das chuvas em 2011muitos donativos
chegaram à Petrópolis. Um comboio de caminhões vindo
da cidade do Rio de Janeiro recolheu as doações em
Caxias, Miguel Pereira entregando tudo em Petrópolis.
O sentido do percurso feito pelo comboio foi:
A)
B)
C)
D)
E)
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Norte – Norte – Leste;
Sul - Sul - Oeste;
Norte – Nordeste – Sul;
Leste – Oeste – Sul;
Sul – Leste – Oeste.

A)
B)
C)
D)
E)

5%;
10%;
15%;
20%;
25%.

17. Cinco amigos: Ana, Bete, Carlos, Daniel e Eva pretendem
formar uma fila para tirarem uma fotografia. O número
total das possíveis filas que podem ser formadas,
levando-se em conta que Ana e Carlos, por serem
namorados, devem sempre ficar juntos (em qualquer
ordem), é:
A)
B)
C)
D)
E)

24;
40;
48;
60;
480.

18. Os números que aparecem nas figuras a seguir estão
relacionados por uma regra lógica que envolve as
operações matemáticas elementares:

Seguindo a mesma regra, explicitada nas duas primeiras
figuras, o número que deve ser colocado no lugar da ?, que
aparece na terceira figura, é:
A)
B)
C)
D)
E)

5;
6;
7;
8;
9.

19. A quantidade mínima de pessoas que devem estar em um
grupo, de forma que possamos garantir que pelo menos
duas delas tenham nascido no mesmo dia da semana, é:
A)
B)
C)
D)
E)

3;
5;
6;
7;
8.

20. Um digitador consegue realizar um certo serviço em 10
dias, trabalhando 8 h por dia. Para ele realizar o mesmo
serviço em apenas 4 dias, mantendo o mesmo ritmo
de trabalho, o número de horas que teria de trabalhar
diariamente teria de ser:
A)
B)
C)
D)
E)

20;
18;
15;
12;
10.
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LEGISLAÇÃO
21. A Lei n° 3884, de 15 de julho de 1977, dispõe sobre
o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município
de Petrópolis. Para os efeitos desta Lei, o cargo é um
conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades
cometido a uma pessoa. Quanto à forma de provimento
os cargos se classificam em:
I.
II.
III.
IV.

cargos de provimento efetivo.
cargos de provimento em comissão.
cargos de provimento eletivo.
cargos de provimento temporário.

Dos itens acima, os corretos são, apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

I e II;
II e III;
III e IV;
I e IV;
II e IV.

22. Considere: “é o agrupamento de cargos de atribuições
da mesma natureza, de denominação idêntica, de
mesmo nível de vencimento e semelhantes quanto ao
grau de dificuldade e responsabilidade das atribuições
competentes.” Segundo a lei 3884 de 1977, trata-se do
conceito de:
A)
B)
C)
D)
E)

função gratificada;
classe;
grupo ocupacional;
quadro;
série de classes.

23. Segundo a Lei 3.884 de 1977, os cargos públicos são
providos pelos itens abaixo, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

reintegração;
transferência;
aproveitamento;
reversão;
condução.

24. Observe o trecho da Lei 6501, de 14 de dezembro de
2007.
Art 1º- Fica estabelecido que as contribuições ______________
instituídas, devidas pelo Ente Federativo - Administração
Direta ou Indireta Municipal -, e ___________ ao Instituto
de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do
Município de Petrópolis - INPAS, até o seu vencimento, depois
de apuradas e confessadas, poderão ser objeto de acordo para
pagamento parcelado em moeda corrente, através de Termo de
Parcelamento de Débito, de acordo com as regras estabelecidas
nesta Lei, devendo ser observados os seguintes critérios:
I . previsão, em cada acordo, de parcelamento
máximo de até ____________ parcelas mensais,
iguais e sucessivas e de quatro parcelas para cada
competência em atraso;
II. consolidação do montante devido até a data
da formalização do acordo, utilizando-se os
acréscimos legais, previstos no art. 2º e na alínea
“b” do artigo 3º desta Lei e;
III. sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião
do pagamento, serão aplicados ____________,
para preservar o valor real do montante parcelado;
IV. ocorrendo atraso no pagamento de quaisquer
parcelas, incidirão juros de mora de 1% (um
por cento) por mês ou fração, desde a data do
vencimento até a data do pagamento.
Os termos que completam corretamente o texto acima são
respectivamente:
A) ilegalmente / não repassadas / 40( quarenta) / juros
de 8% (oito por cento) a.a.;
B) legalmente / repassadas / 50( cinquenta) / juros de
10% (dez por cento) a.a.;
C) legalmente / não repassadas / 60 (sessenta) / juros
de 12% (doze por cento)a.a.;
D) ilegalmente / não repassadas / 70( setenta) /
porcentuais a.a;
E) legalmente / repassadas / 80(oitenta) / porcentuais
a.a.
25. De acordo com a lei 6909 de 28 de novembro de
2011,“Art. 77 ...IV – Os servidores efetivos ocupantes de
cargo em comissão do Poder Executivo e Legislativo,das
Autarquias e Fundações, contribuirão para o Instituto
de Previdência e Assistência do Servidor Público do
Município de Petrópolis – INPAS, com ______________
sobre sua remuneração,limitados ao teto do salário
de contribuição estipulado pelo Regime Geral de
Previdência Social.”
O termo que completa corretamente o texto acima é:
A) 8% (oito por cento);
B) 9% (nove por cento);
C) 10% (dez por cento);
D) 11% (onze por cento);
E) 12% (doze por cento).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - INPAS

5

Técnico Previdenciário - Nível Médio
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26. Ao analisarmos a história da previdência social no Brasil
observamos que o modelo previdenciário dos anos 20
(século passado) tem algumas características que se
diferenciam do pós-30 (século passado). Dentre estas
diferenças, pode-se citar a:
A) formação de profissionais qualificados nas agências
de atendimento previdenciário;
B) natureza basicamente civil e privada das instituições
previdenciárias;
C) presença de agências confessionais no atendimento
aos beneficiários da Previdência Social;
D) universalidade no atendimento aos segurados da
assistência social;
E) contenção de recursos nos gastos previdenciários
no meio urbano e rural.
27. De acordo com a Lei Nº8. 213/1991 – que dispõe sobre
os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências – a Previdência Social compreende o(a/s):
A) Conselho Nacional de Previdência e Assistência
Social;
B) programas de apoio, educação e qualificação ao
trabalhador;
C) implementação de programas previdenciários em
todo território nacional;
D) diagnóstico dos acidentes de trabalhos nos Estados
e Muncípios;
E) Regime Geral de Previdência Social e o Regime
Facultativo Complementar de Previdência Social.
28. Segundo o Regime Geral de Previdência Social – Lei
Nº8. 213/1991 – algumas pessoas são consideradas
beneficiárias na condição de dependente do segurado.
Dentre elas, pode-se citar o(s):
A) irmão não emancipado, de qualquer condição,
menor de 21 (vinte e um anos) ou inválido;
B) tios e avós, desde não tenham renda própria;
C) enteado, desde que não comprove dependência
econômica;
D) filhos maiores de 21 (vinte e um) anos;
E) parentes de segundo grau desde que comprovem
dependência econômica.

29. De acordo com a Constituição da República Federativa
do Brasil em vigor, o regime de previdência privada, de
caráter complementar e organizado de forma autônoma,
deve ser oferecido ao contribuinte:
A) como necessária, a fim de complementar a renda
salarial;
B) a partir de condições especiais, levando-se em
conta a atividade laborativa do contribuinte;
C) como responsabilidade dos Estados e dos Municipios
que participam do regime complementar;
D) de forma facultativa, baseado na constituição de
reservas que garantam o benefício contratado e
regulado por lei complementar;
E) a partir da Política Nacional de Seguridade Social.
30. A partir de 1930 aparecem algumas mudanças na
prestação dos serviços previdenciários no Brasil. Um
elemento importante é a distinção entre benefícios e
serviços, entre Assistência e Previdência Social. Isto
siginfica que o Estado brasileiro, nesse momento:
A) amplia os beneficios pecuniários aos trabalhadores
urbanos;
B) representa um ator importante na concessão de
beneficios sociais;
C) possibilita que os trabalhadores rurais tenham
acesso aos serviços previdenciários;
D) restringe as despesas com aposentadorias e pensões;
E) implementa a Política Nacional de Previdência
Social.
31. O Regime Geral de Previdência Social possibilita ao
segurado o acesso a benefícios e serviços. Dentre eles,
podemos destacar:
A) auxílio-doença e aposentadoria por tempo de
contribuição;
B) auxílio-moradia e aposentadoria facultativa;
C) seguro saúde e benefício de prestação continuada;
D) serviço doméstico e auxílio-escola;
E) pensão especial e assistência funeral.
32. Num posto de atendimento a segurados da Previdência
Social um trabalhador solicita que sua aposentadoria por
invalidez seja suspensa, pois deseja retornar ao mercado
de trabalho. Neste caso, cabe ao setor resposável pelo
atendimento:
A) solicitar ao segurado a carteira de trabalho a fim de
observar o período de contribuição;
B) observar, através de entrevistas, as condições de
saúde do segurado;
C) realizar uma nova avaliação médico-pericial,
mediante solicitação do segurado, com o objetivo
de verificar as condições de saúde;
D) encaminhar o segurado ao trabalho de origem, a fim
de retornar às atividades laborativas;
E) implementar um programa que auxilie o segurado à
adaptação às condições de trabalho.
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33. De acordo com a Legislação Previdenciária – Lei
nº8. 213/1991 - , no que se refere ao auxílio-doença,
o segurado empregado em gozo deste benefício será
considerado pela empresa:
A)
B)
C)
D)
E)

inválido para atividade laborativa;
licenciado das suas atividades;
em licença não remunerada;
incapaz permanente para exercício do trabalho;
beneficiário dos serviços de assistência social.

34. A Lei Complementar nº101 de 04 de Maio de 2000
estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal, estabelecendo também
outras providências. As disposições contidas nesta lei
obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Muncípios ao cumprimento da lei. A responsabilidade
na gestão fiscal pressupõe, entre outros elementos, a (o):
A) reserva de valores para casos não pevistos no
orçamento, que incluem gastos com pessoal e
catátrofes climáticas;
B) fonte de custeio para eventos esportivos de grande
porte com a participação de entidades privadas e
ações não governamentais;
C) ampliação das ações estatais nas áreas de seguridade
social, previdência e assistência social, incluindo as
metas de custeio anual;
D) auxílio, por parte da União e dos Estados, aos
municípios que não cumprem a meta em estabelecer
65% (sessenta e cinco por cento) com gastos com a
folha de pessoal;
E) ação planejada e transparente, em que se previnem
riscos e corrigem desvios capazes de afetar
o equilíbrio das contas públicas, mediante o
cumprimento de metas de resultados entre receitas
e despesas.
35. O Instituto Nacional do Seguro Social pode efetuar alguns
descontos da renda mensal do benefício. Dentre estes
descontos, pode-se destacar:
A) contribuições devidas pelo segurado à previdência
social;
B) auxílio-doença;
C) mensalidades devidas ao Fundo Nacional de Saúde;
D) imposto sobre movimentações financeiras;
E) pagamento
de
financiamentos
destinados,
exclusivamente, a moradia.
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36. O período de 1930-1945 impõe um novo modelo de
funcionamento da Previdência Social no Brasil. É um
modelo que tem como base a (o):
A) ampliação da cobertura previdenciária aos
trabalhadores rurais;
B) conceito de “cidadania regulada”;
C) seguro social e a capitalização dos recursos
previdenciários;
D) reivindicação dos trabalhadores urbanos para
extensão dos benefícios aos trabalhadores no
campo;
E) desenvolvimento da política industrial e da
urbanização.
37. O Decreto nº3. 048/1999 estabelece a possibilidade de
filiação facultativa ao Regime Geral de Previdência
Social. Dentre as pessoas que podem optar por esta
filiação, podemos destacar o (s):
A) trabalhadores de empresas multinacionais;
B) presidiário que exerce atividade remunerada,
vinculado ao Regime Geral de Previdência Social;
C) participante de regime próprio de previdência
social;
D) estudante;
E) servidor público ou militar, amparados pelo
regime próprio de previdência social.
38. O Regime Geral de Previdência Social – em particular o
Decreto nº3. 048/1999 - compreende o oferecimento ao
segurado de benefícios e serviços. Estabelece também
que, para ter acesso a eles, é necessário um período de
carência. Este período de carência corresponde ao(à):
A) número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao
benefício;
B) período de adaptação do beneficiário junto à
empresa contratante;
C) recolhimento mensal da taxa previdenciária,
estabelecida por Estados e Municípios;
D) vínculo estabelecido pelo segurado junto ao orgão
contratante;
E) filiação do segurado junto ao sindicato da categoria
profissional.
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39. A partir dos anos 60 (século passado) a previdência social
no Brasil passa por um processo de reestruturação. Há a
implantação do “modelo de privilegiamento do produto
privado”, no qual aparecem algumas caracteristicas
fundamentais. Dentre elas, pode-se destacar:
A) formas de acesso democráticas na gestão de
previdência social;
B) crescente papel do Estado como regulador da
sociedade e alijamento dos trabalhadores do jogo
político;
C) implantação do Regime Geral de Previdência Social
e do Regime Geral de Previdência Complementar,
possibilitando acesso dos trabalhadores aos
serviços e benefícios;
D) autonomia dos trabalhadores no processo de
implentação de serviços da previdência social;
E) ampliação dos serviços de previdência pública
junto aos trabalhadores urbanos e rurais.
40. A Lei nº9. 717/98 que dispõe sobre a Lei Geral de
Previdência no Serviço Público coloca que os regimes
próprios dos servidores públicos da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos
Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados
observando alguns critérios. Dentre estes critérios, podese destacar:
A) suspensão dos recursos previdenciários por parte
da União;
B) apuração das infrações cometidas por servidor
público em exercício do cargo;
C) supervisão e orientação dos serviços assistenciais
prestados pelos diversos órgãos credenciados;
D) registro contábil individualizado das contribuições
de cada servidor e dos entes estatais, conforme
diretrizes gerais;
E) inclusão de todos os dependentes do servidor
público no regime de previdência complementar.
41. O Fundo de Assistência Social do Servidor Público
de Petrópolis – FASSE – instrumento de captação e
aplicação de recursos, tem por objetivo:
A) financiamento das ações promovidas pelo Instituto
de Previdência e Assistência Social do Servidor
Público do Município de Petrópolis em benefício
de seus segurados;
B) ampliação da cobertura assistencial por parte do
executivo municipal aos dependentes do legislativo;
C) constituir fonte de custeio para ações que envolvam
atendimento aos segurados em situação de
emergência;
D) representar os segurados em reuniões com o
executivo e legislativo municipais;
E) fornecer aos segurados condições plenas para o
exercício do cargo, exceto servidores em cargos
comissionados;
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42. A Previdência Social oferece ao segurado, mediante
contribuição, alguns benefícios e serviços. Dentre eles
está o salário-família. Este benefício é pago mensalmente
ao empregado, pela empresa, com o respectivo salário.
Quando se trata de trabalhador avulso este pagamento é
feito pela( pelo):
A) fonte de custeio da Previdência Social;
B) sindicato ou órgão gestor de mão de obra, mediante
convênio;
C) instituição financeira responsável pelo pagamento
do benefício;
D) Conselho Nacional de Previdência Social;
E) Conselho Nacional de Assistência Social.
43. O Decreto Nº3. 048/99 – que aprova o Regulamento da
Previdência Social e dá outras providências – considera
a inscrição do segurado para efeitos da previdência social
o ato pelo qual o segurado é cadastrado no Regime Geral
da Previdência Social mediante:
A) apresentação de certificado trabalhista, fornecido
pelos orgãos competentes;
B) comprovação de saúde estável através de atestado
médico;
C) documentação e comprovante de contribuinte
individual;
D) reconhecimento das atividades laborativas por
parte do Ministério do Trabalho;
E) comprovação dos dados pessoais e de outros
elementos necessários e úteis a sua caracterização.
44. O Decreto Nº3. 048/99 – que aprova o Regulamento da
Previdência Social e dá outras providências – possibilita a
inscrição do dependente do segurado (para requerimento
do benefício) mediante a apresentação de documentação.
No caso de dependentes preferenciais (cônjuge e filhos)
são exigidos os seguintes documentos:
A) certidão judicial de tutela e comprovante de união
estável;
B) guia de recolhimento federal de previdência social
e certidão comprobatória de vínculo afetivo;
C) certidões de casamento e nascimento;
D) certidões de contribuição previdenciária e
homologação civil;
E) certidão de nascimento e identidade do segurado.
45. A instrução normativa do INSS/PRES Nº50 de 04
de Janeiro de 2011 tem o objetivo de disciplinar a
Compensação Previdenciária entre o Regime Geral de
Previdência Social e os Regimes Próprios de Previdência
Social dos servidores públicos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito do INSS.
Alguns benefícios são objetos desta compensação e
dentre eles pode-se destacar:
A)
B)
C)
D)
E)

previdência complementar;
salário-maternidade;
salário-desemprego;
aposentadoria por idade;
aposentadoria complementar.
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ORIENTAÇÕES AO CANDIDATO
1.

Você está recebendo do Fiscal de Sala o Caderno de Questões e a Folha de Respostas.

2.

Confira o Caderno de Questões. Verifique se estão impressas as 45 (quarenta e cinco) questões de múltipla-escolha,
cada uma com 5 (cinco) opções (A, B, C, D, E). Verifique ainda se a numeração das questões está distribuída de
acordo com o Edital:

01 a 10 - Língua Portuguesa;
11 a 15 - História e Geografia de Petrópolis
16 a 20 - Raciocínio Lógico
21 a 25 - Legislação
26 a 45 - Conhecimentos Específcos
3.

Verifique em seguida seus dados na Folha de Respostas: nome, número de inscrição, identidade e data de nascimento.
Qualquer irregularidade comunique de imediato ao Fiscal de Sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.

4.

A prova terá duração de 4 horas, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas.
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Leia atentamente cada questão e assinale na Folha de Respostas a alternativa que responde corretamente a cada uma
delas. Esta será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento da Folha de Respostas e sua
respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição da Folha de Respostas
por erro do candidato.

6.

Observe as seguintes recomendações relativas à Folha de Respostas:
A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço
correspondente à letra a ser assinalada;
Outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição da Folha de Respostas.
Será atribuída nota zero às questões:
• não assinaladas;
• com falta de nitidez;
• com mais de uma alternativa assinalada;
• emendadas, rasuradas ou com marcação incorreta.

7.

O Fiscal de Sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida solicite a presença do
Coordenador de Local.

8.

Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização das provas após 60 (sessenta) minutos contados do
seu efetivo início.

9.

Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotações durante a prova no Caderno de Questões.

10.

Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de
início das provas.

11.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine a prova.

12.

Ao terminar a prova, entregue ao Fiscal de Sala a Folha de Respostas e o Caderno de Questões. Não é permitido ao
candidato, após terminar a prova, levar o Caderno de Questões.
Boa Prova!

ESPAÇO PARA MARCAÇÃO DE SUAS RESPOSTAS
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