Concurso Público

Assistente Previdenciário
Data: 13/04/2014
Duração: 4 horas
Caro(a) Candidato(a), leia atentamente e siga as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 70 (setenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, assim distribuídas:
Língua
Portuguesa

Informática

Raciocínio
Lógico
Quantitativo

Noções de Direito
Constitucional
e Administrativo

Noções de Direito
Previdenciário

Legislação
Básica

Noções de
Previdência
Social

01 a 10

11 a 15

16 a 25

26 a 35

36 a 45

46 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 que 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

B

C

D

E

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
alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, anotações, impressos, telefone celular, bip, walkman, receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica, notebook, palmtop, relógio digital com receptor, máquinas calculadoras ou qualquer outro meio de comunicação ativa ou passiva.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só 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 Caderno 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 de prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno 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.

www.ceperj.rj.gov.br
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LÍNGUA PORTUGUESA
GUERRA DA ÁGUA É SILENCIOSA, MAS JÁ ESTÁ EM CURSO

de democracia. Enquanto não se garantir o acesso e a gestão da
água sob supervisão de uma participação cidadã haverá guerras
da água em todo o mundo”.

Quanto vale a vida? “Para começar, um bom copo de água”,
responde com ironia Jerôme, um dos participantes do Fórum Mundial
Alternativo de Água (FAME) que se reuniu na França, paralelamente
ao muito oficial Fórum Mundial da Água (FME). Duas “cúpulas” e
duas posturas radicalmente opostas que expõem até o absurdo o
antagonismo entre as multinacionais privadas da água e aqueles
que militam por um acesso gratuito e igual a este recurso natural cuja
propriedade é objeto de uma áspera disputa nos países do Sul. Basta
apontar a identidade dos organizadores do Fórum Mundial da Água
para entender o que está em jogo: o Fórum oficial foi organizado pelo
Conselho Mundial da Água. Este organismo foi fundado pelas multinacionais da água Suez e Veolia e pelo Fundo Monetário Internacional,
incansáveis defensores da privatização da água nos países do Sul.

(...) A ONU apresentou na França um informe sobre o impacto da
mudança climática na gestão da água: secas, inundações, transtornos
nos padrões básicos de chuva, derretimento de geleiras, urbanização
excessiva, globalização, hiperconsumo, crescimento demográfico e
econômico. Cada um destes fatores constitui, para as Nações Unidas,
os desafios iminentes que exigem respostas da humanidade.

O mercado que enxergam diante de si é colossal: um bilhão
de seres humanos não têm acesso à água potável e cerca de três
bilhões de seres humanos carecem de banheiro. O tema da água
é estratégico e tem repercussões humanas muito profundas. Os
especialistas calculam que, entre 1950 e 2025, ocorrerá uma diminuição de 71% nas reservas mundiais de água por habitante: 18 mil
metros cúbicos em 1950 e 4.800 metros cúbicos em 2025. Cerca
de 2.500 pessoas morrem por dia por não dispor de um acesso
adequado à água potável. A metade delas é de crianças. Comparativamente, 100% da população de Nova York recebe água potável
em suas casas. A porcentagem cai para 44% nos países em via
de desenvolvimento e despenca para 16% na África Subsaariana.
As águas turvas dos negócios e as reivindicações límpidas da
sociedade civil, que defende o princípio segundo o qual a água é
um assunto público e não privado e uma gestão racional dos recursos, chocam-se entre si sem conciliação possível. Um exemplo
dos estragos causados pela privatização desse recurso natural é
o das represas Santo Antonio e Jirau, no rio Madeira, a oeste do
Amazonas, no Brasil. As duas represas têm um custo de 20 bilhões
de dólares e, na sua construção, estão envolvidas a multinacional
GDF-Suez e o banco espanhol Santander. A construção dessas
imensas represas provocou o que Ronack Monabay, da ONG
Amigos da Terra, chama de “um desarranjo global”. As obras desencadearam um êxodo interior dos índios que viviam na região.
Eles foram se refugiar em outra área ocupada por garimpeiros em
busca de ouro e terminaram enfrentando-se com eles.
(...) Brice Lalonde, coordenador da Rio+20, cúpula da ONU para
o Meio Ambiente, prometeu que a água será “uma prioridade” da
reunião que será realizada no Rio de Janeiro em junho. O responsável francês destaca neste sentido o paradoxo que atravessa este
recurso natural: “a água é uma espécie de jogo entre o global e
o local”. E neste jogo o poder global das multinacionais se impõe
sobre os poderes locais.
As ONGs não perdem as esperanças e apostam na mobilização social para contrapor a influência das megacorporações.
Neste contexto preciso, todos lembram o exemplo da Bolívia.
Jacques Cambon, organizador do Fórum Alternativo Mundial da
Água e membro da ONG Aquattac, recorda o protesto que ocorreu na cidade de Cochabamba: “dezenas de milhares de pessoas
manifestaram-se na rua em protesto contra o aumento da tarifa da
água potável imposto pela multinacional norteamericana Bechtel”.
A guerra da água é silenciosa, mas existe: conflito em Barcelona causado pelo aumento das tarifas, quase guerra na Patagônia
chilena por causa da construção de enormes represas e da privatização de sistemas fluviais inteiros, antagonismos em Barcelona
e em muitos países africanos pelas tarifas abusivas aplicadas
pelas multinacionais. A pérola fica por conta da Coca Cola e de
suas tentativas de garantir o controle em Chiapas, México, das
reservas de água mais importantes do país. Jacques Cambon está
convencido de que “o problema do acesso à água é um problema

A margem de manobra é estreita. Nada indica que os tomadores de
decisão estão dispostos a modificar o rumo de suas ações. A mudança
climática colocou uma agenda que as multinacionais, os bancos e o
sistema financeiro resistem a aceitar. Seguem destruindo, em benefício
próprio e contra a humanidade. Ante a cegueira das multinacionais,
a solidariedade internacional e o lançamento daquilo que se chamou
na França de “um efeito mariposa” em torno da problemática da água
são duas respostas possíveis para frear a seca mundial.
Eduardo Febbro - De Paris
Tradução: Katarina Peixoto
(Adaptado de www.cartamaior.com.br)

01. O caráter opinativo do texto lido se evidencia, entre outros,
no seguinte recurso:
A)
B)
C)
D)
E)

uso de verbos na primeira pessoa do plural
encaminhamento recorrente de sofismas
emprego de adjetivos avaliativos
menção apenas a palavras do próprio autor
utilização criativa de neologismos

02.

A frase em que o autor marca uma avaliação negativa em
relação a seus opositores é:

A) “Basta apontar a identidade dos organizadores do Fórum Mundial
da Água para entender o que está em jogo: o Fórum oficial foi
organizado pelo Conselho Mundial da Água.” (1º parágrafo)
B) “O mercado que enxergam diante de si é colossal: um bilhão de
seres humanos não têm acesso à água potável e cerca de três
bilhões de seres humanos carecem de banheiro.” (2º parágrafo)
C) “Neste contexto preciso, todos lembram o exemplo da Bolívia.
Jacques Cambon, organizador do Fórum Alternativo Mundial da
Água e membro da ONG Aquattac, recorda o protesto que ocorreu
na cidade de Cochabamba” (5º parágrafo)
D) “A ONU apresentou na França um informe sobre o impacto da
mudança climática na gestão da água: secas, inundações, transtornos nos padrões básicos de chuva, derretimento de geleiras,
urbanização excessiva, globalização, hiperconsumo, crescimento
demográfico e econômico” (7º parágrafo)
E) “Ante a cegueira das multinacionais, a solidariedade internacional
e o lançamento daquilo que se chamou na França de “um efeito
mariposa” em torno da problemática da água são duas respostas
possíveis” (8º parágrafo)

03.

No segundo parágrafo, a importância do tema da água é
sustentada a partir da seguinte estratégia argumentativa:
A)
B)
C)
D)
E)

indução por exemplos desconectados entre si
dedução baseada em fatos falsamente comprovados
analogia com situação mais próxima do leitor
argumento de autoridade fundamentado em vivências pessoais
dilema observado em experiências cotidianas

04. No terceiro parágrafo, o par de palavras que melhor demonstra
a avaliação do autor sobre os dois pontos de vista em embate em
relação à privatização da água é:
A)
B)
C)
D)
E)

turvas/límpidas
público/privado
racional/possível
estrago/natural
desarranjo/êxodo
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INFORMÁTICA

05. Uma solução apresentada no texto para o fim da guerra
silenciosa da água reside em:

11. Entre os dispositivos utilizados na configuração dos microcom-

A)
B)
C)
D)
E)

putadores, um pode ser utilizado na entrada no momento da leitura
dos dados a serem processados, como também no momento da
saída, no instante da gravação e armazenamento permanente dos
dados já processados. Um exemplo de dispositivo que se enquadra
nessa categoria é:

investimento em armamento para a guerra silenciosa em curso
ampliação da participação popular na tomada de decisões
investigação das causas das mudanças climáticas repentinas
criação de novas ONGs que combatam a proposta de privatização
punição de empresas flagradas poluindo o meio ambiente

06. O emprego dos dois-pontos em “O mercado que enxergam
diante de si é colossal:” (2º parágrafo) indica o seguinte:
A)
B)
C)
D)
E)

retificar informação anterior
induzir o leitor a erro
contrapor a visão dos privatistas
ratificar seu ponto de vista
ampliar uma reivindicação

A)
B)
C)
D)
E)

plotter
mouse
deskjet
scanner
pendrive

12. Observe a figura abaixo, que mostra arquivos gravados e
selecionados em
sistema operacional Windows 8 BR.

, no

07. O emprego do presente do indicativo em “morrem” (2º parágrafo) aponta para:
A)
B)
C)
D)
E)

uma ação frequente
uma ação pontual
uma afirmação histórica
um estado permanente
um estado transitório

08. “Cada um destes fatores constitui, para as Nações Unidas, os
desafios iminentes que exigem respostas da humanidade”. Nessa
frase, a palavra “iminente” pode ser adequadamente substituída,
mantendo o sentido global, por:
A)
B)
C)
D)
E)

nobres
grandiosos
insuperáveis
urgentes
distintos

09. “Cada um destes fatores constitui, para as Nações Unidas, os
desafios iminentes que exigem respostas da humanidade” (7º parágrafo). Nessa frase, a preposição “para” possui valor semântico de:
A)
B)
C)
D)
E)

conformidade
comparação
finalidade
explicação
direção

10. Todas as palavras abaixo têm, em sua formação um prefixo,
exeto:
A)
B)
C)
D)
E)

incansáveis
desencadearam
internacionais
hiperconsumo
envolvidas

Os arquivos são exibidos na janela Computador, conhecido como
Windows Explorer nas versões mais antigas dos ambientes Microsoft. Para selecionar esses arquivos, o usuário do sistema, após
selecionar a pasta IMAGENS, executou um atalho de teclado,
que equivale a pressionar duas teclas, em sequência. A primeira
e a segunda tecla é:

é
A)
B)
C)
D)
E)

W
A
C
S
T

13. No Word 2010 BR, os ícones
e
devem ser
acionados, respectivamente, para aplicar os seguintes recursos:
A) aplicar sobrescrito e diminuir o nível de recuo do parágrafo
B) aplicar subscrito e diminuir o nível de recuo do parágrafo
C) aplicar sobrescrito e diminuir o espaçamento entre as linhas do
parágrafo
D) aplicar subscrito e aumentar o nível de recuo do parágrafo
E) aplicar sobrescrito e aumentar o nível de recuo do parágrafo

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDÊNCIA
Fundação Centro Estadual de Estatística, Pesquisa e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro - CEPERJ

3

ASSISTENTE PREVIDENCIÁRIO

RACIOCÍNIO LÓGICO QUANTITATIVO

14. Observe a planilha abaixo, criada no Excel 2010 BR.

16. Um determinado produto é vendido a um valor 25% maior do
que o seu preço de custo. Dessa forma, o lucro que se obtém na
venda desse produto em relação ao próprio preço de venda é de:
A)
B)
C)
D)
E)

20%
25%
30%
40%
50%

17. Observe os conjuntos a seguir:
A = {1, 2, a, d}
B = {a, b, c, d}
C = {1, 2, a, b}
Nessa planilha, o valor da comissão é de 5% do valor da propriedade, que é determinado por meio do uso de uma expressão. A
célula B10 foi determinada por meio do uso da função SOMASE.
Nessas condições, as expressões inseridas em B4 e B10 foram,
respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

=5%*A4 e =SOMASE(A3:A6;">=150000";B3:B6)
=5%!A4 e =SOMASE(A3:A6;"<=150000";B3:B6)
=5%*A4 e =SOMASE(A3:A6;">150000";B3:B6)
=5%!A4 e =SOMASE(A3:A6;">150000";B3:B6)
=5%*A4 e =SOMASE(A3:A6;"<150000";B3:B6)

15. Observe a figura a seguir, que mostra a janela para criação
de um e-mail no software Outlook do pacote MSOffice2010BR.

O resultado da operação (A  B)  (A  C) é:
A)
B)
C)
D)
E)

{1, 2}
{a, d}
{1, a, d}
{1, 2, d}
{1, 2, a, d}

18. Observe a reta desenhada abaixo:
0

x

1

2

3

4

y

5

As posições x e y indicadas na figura correspondem, respectivamente, aos números:
A)
B)
C)
D)
E)

3/4 e 4/5
7/2 e 18/2
3/2 e 4/5
7/4 e 9/2
7/2 e 9/2

19. Observe o desenho a seguir:

D

55q

O ângulo  vale:
Essa janela é mostrada na tela a partir do acionamento do ícone

ou, como alternativa, sendo resultado da execução do seguinte atalho de teclado:
A)
B)
C)
D)
E)

Alt + O
Ctrl + O
Alt + B
Ctrl + N
Alt + N

A)
B)
C)
D)
E)

15°
25°
35°
50°
55°

20. A figura abaixo mostra a planta de um terreno.

4m
2m

2m

2m

A área em cinza vale:
A)
B)
C)
D)
E)

1m2
2m2
8m2
12m2
14m2
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21. Um círculo apresenta uma circunferência de 10 cm. A área
desse círculo vale:
A)
B)
C)
D)
E)

5
10 
15 
20 
25 

27. Adão é deputado federal e pretende concorrer ao cargo de
Governador do Estado W, onde nasceu, educou-se e seguiu sua
carreira política. Ao ser proclamado vencedor na eleição, apresentou requerimento à Câmara dos Deputados para exercer os
dois cargos de forma concomitante, tendo em vista a ausência de
conflitos de interesse ou de qualquer outro tipo nessa situação. Tal
requerimento terá por impedimento o princípio da:

O tempo total estimado para transmitir um determinado arquivo de dados pela internet é de 1 hora e 20 minutos. Sabendo-se
que faltam apenas 2% do arquivo para serem transmitidos, o tempo
restante de envio é de:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

28. Um dos clássicos direitos do modelo econômico adotado
consiste na proteção à herança, que é considerada um direito individual previsto na Constituição Federal. A herança está vinculada
ao direito a:

22.

48 segundos
96 segundos
124 segundos
140 segundos
168 segundos

23. O resultado da expressão 23

2

A)
B)
C)
D)
E)

vale:

36
64
128
512
1024

solidariedade
equidade
justiça
liberdade
propriedade

29. Alazão pretende obter os registros sobre sua atividade cre-

24. Observe atentamente a sequência a seguir:
ABCDEEDCBAABCDE...
A centésima primeira letra nessa sequência será:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

eleição
república
democracia
separação de poderes
governança

A
B
C
D
E

25. Leia atentamente a seguinte sentença:
“Maria foi à feira ou não foi ao supermercado e seu marido foi ao
Maracanã.”
A negação dessa sentença é apresentada na opção:
A) Maria não foi à feira ou foi ao supermercado e seu marido não
foi ao Maracanã.
B) Maria não foi à feira e não foi ao supermercado e seu marido
não foi ao Maracanã.
C) Maria não foi à feira e foi ao supermercado ou seu marido não
foi ao Maracanã.
D) Maria foi à feira e não foi ao supermercado ou seu marido foi
ao Maracanã.
E) Maria foi à feira e foi ao supermercado e seu marido não foi ao
Maracanã.

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL
E ADMINISTRATIVO

ditícia em organismo que presta serviços para estabelecimentos
bancários. Objetivando tal fim, apresenta requerimento ao responsável pelo referido órgão. Em resposta, recebe comunicação
de que os seus dados pessoais somente podem ser requisitados
pelos estabelecimentos bancários. Nesse caso, nos termos da
Constituição Federal, seria cabível a impetração de:
A)
B)
C)
D)
E)

Mandado de Injunção
Habeas Data
Habeas Corpus
Ação Popular
Mandado de Segurança

30. Na organização do Poder Judiciário fixada pela Constituição
Federal, a promoção de entrância para entrância ocorrerá, alternadamente, por antiguidade e merecimento. No caso da promoção
por merecimento, ela será obrigatória quando o juiz figure, em lista
de merecimento por:
A)
B)
C)
D)
E)

três vezes consecutivas ou três vezes alternadas
duas vezes consecutivas ou quatro alternadas
três vezes consecutivas ou cinco alternadas
quatro vezes consecutivas ou quatro alternadas
cinco vezes consecutivas ou dez alternadas

31. Nos termos das normas constitucionais federais sobre tributação, as taxas podem decorrer:
A)
B)
C)
D)
E)

de melhorias relacionadas a obras públicas
da mesma base de cálculo própria dos impostos
do poder de polícia estatal
de critérios pessoais de fixação
da tributação de renda das pessoas

escrita, ao contrário de outros países, como o Reino Unido, característico de ausência de um texto único com essa natureza. Outro
modo de analisar as Constituições constitui-se em qualificá-las de
acordo com a estabilidade. Sob essa perspectiva, pode ser revelada
a existência de Constituições:

32. Pedro é prefeito do município Y e verifica que a praça principal
sob sua administração está ocupada por vendedores que atuam
sem a devida autorização do poder público. Diante de inúmeras
reclamações dos munícipes, aciona a Secretaria responsável pela
gestão dos bens públicos que, editando ato proibindo o comércio no
local, determina à Guarda Municipal a desocupação da praça. Essa
atuação decorre da característica do ato administrativo denominada:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

26. No Brasil, as Constituições, desde 1824, surgiram na forma

analíticas
rígidas
promulgadas
outorgadas
liberais

publicidade
centralidade
autoexecutoriedade
motivação
funcionalidade
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33.

Nos termos da lei federal ( Lei nº8.666,de 1993) que estabelece regras gerais sobre contratos administrativos, quando o
instrumento de contrato não for obrigatório pode ser substituído por:
A)
B)
C)
D)
E)

nota promissória
duplicata
cheque
conhecimento de ato
nota de empenho de despesa

34. Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado
do Rio de Janeiro, conceder-se-á licença por motivo de doença
em pessoa da família, com vencimento e vantagens integrais nos
primeiros:
A) 02 meses
B)
C)
D)
E)

04 meses
06 meses
08 meses
12 meses

39. De acordo com a lei federal que regula as prestações previdenciárias do regime geral de previdência, não descaracteriza a
condição de segurado especial a exploração da atividade turística
de propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de:
A)
B)
C)
D)
E)

160 dias ao ano
150 dias ao ano
140 dias ao ano
130 dias ao ano
120 dias ao ano

40.

Consoante a Constituição Federal, no regime próprio de
previdência o benefício de pensão por morte será igual ao valor da
totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência
social, caso aposentado à data do óbito, acrescido de:
A)
B)
C)
D)
E)

cinquenta por cento da parcela excedente a este limite
sessenta por cento da parcela excedente a este limite
setenta por cento da parcela excedente a este limite
oitenta por cento da parcela excedente a este limite
noventa por cento da parcela excedente a este limite

35. Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado

41. Nos termos das regras do regime próprio do servidores

do Rio de Janeiro, constitui sanção disciplinar aplicável ao funcionário público:

públicos civis inscritas na Constituição Federal, a aposentadoria
voluntária possui, dentre outros requisitos, o de atuar no serviço
público por, pelo menos:

A)
B)
C)
D)
E)

interdição
prisão administrativa
expulsão
jubilação
reintegração

NOÇÕES DE DIREITO PREVIDENCIARIO

36.

Os sistemas previdenciários europeus costumam ser criticados pela abrangência dos benefícios e pela remuneração das
prestações percebidas pelos aposentados e pensionistas. Uma
das primeiras providências orçamentárias utilizadas consiste em
limitar o pagamento dos benefícios percebidos. No Brasil, uma das
proteções contra essa política consiste na denominada:
A)
B)
C)
D)
E)

universalidade
irredutibilidade
flexibilidade
seletividade
equidade

37. Consoante a lei federal que regula as prestações previdenciárias do regime geral de previdência, o órgão superior de deliberação
colegiada é denominado:
A)
B)
C)
D)
E)

Conselho Superior de Justiça
Conselho Nacional de Previdência Social
Conselho Nacional de Justiça
Conselho Especial de Aposentados
Conselho Regional de Previdenciários

38. Conforme estabelece a lei federal que regula as prestações
previdenciárias do regime geral de previdência, é considerado
contribuinte individual o:
A)
B)
C)
D)
E)

pescador artesanal
extrativista
ministro de confissão religiosa
agricultor familiar
diretor de empresa

A)
B)
C)
D)
E)

um ano
três anos
cinco anos
oito anos
dez anos

42.

Nos termos das regras do regime próprio de previdência
inscritas na Constituição Federal, Caio, professor com dois cargos
estatutários de magistério ocupando a função comissionada de
Diretor de Escola e de Subsecretário de Educação, poderá receber
verbas de aposentadoria correspondentes a:
A)
B)
C)
D)
E)

um cargo de professor
dois cargos de professor
um cargo de professor e outro de diretor
um cargo de diretor e outro de subsecretário
um cargo de professor e outro de subsecretário

43. Nos termos das regras do regime próprio de previdência inscritos na Constituição Federal, o requisito de idade para professor,
do sexo masculino, que comprove exclusivamente tempo de efetivo
exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino
fundamental e médio permitirá que possa se aposentar com:
A)
B)
C)
D)
E)

quinze anos de tempo de contribuição
vinte anos de tempo de contribuição
vinte e cinco anos de tempo de contribuição
vinte e oito anos de tempo de contribuição
trinta anos de tempo de contribuição

44. Nos termos da Constituição Federal, a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, desde que instituam regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares
de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das aposentadorias e
pensões a serem concedidas pelo regime de que trata esse artigo,
o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de
previdência social. A lei que institui esse regime é de iniciativa do:
A)
B)
C)
D)
E)

Poder Executivo
Poder Judiciário
Poder Legislativo
Ministério Público
Defensoria Pública
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45. Nos termos da Constituição Federal, a aposentadoria compulsória para os servidores de cargo efetivo submetido ao regime
próprio de previdência é determinada aos:
A)
B)
C)
D)
E)

sessenta anos de idade
cinquenta e cinco anos de idade
sessenta e cinco anos de idade
setenta e cinco anos de idade
setenta anos de idade

LEGISLAÇÃO BÁSICA

46. Sílvio foi aprovado em concurso para provimento de cargo
efetivo no Estado do Rio de Janeiro. Ao verificar os documentos
necessários para a investidura no cargo, tomou conhecimento da
necessidade de apresentar, consoante o Estatuto dos Servidores
Públicos do Estado do Rio de Janeiro:
A)
B)
C)
D)
E)

a declaração de bens
a carteira de habilitação
o atestado policial
a certidão de inexistência de dívidas
a inscrição na Previdência Social

47. Ana e Romeu, ambos servidores públicos, após rápido relacionamento amoroso, vêm a contrair núpcias. Nos termos do Estatuto
dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, terão direito
a afastamento do serviço pelo período de até:
A)
B)
C)
D)
E)

quatro dias
seis dias
oito dias
dez dias
doze dias

48. Adilson, servidor público, requer abono para suas faltas
ocorridas para acompanhamento de pessoa da família no mês C.
Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Rio
de Janeiro, o abono nesse caso poderá ocorrer, durante o mês em
questão, até o máximo de:
A)
B)
C)
D)
E)

dois dias
três dias
quatro dias
cinco dias
seis dias

49. Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do
Rio de Janeiro, não havendo delegação de competência, nem gozo
de licença ou férias, a autorização ao servidor para se ausentar do
país depende de ato do:
A)
B)
C)
D)
E)

Presidente da Assembleia Legislativa
Chefe do Gabinete Civil
Secretário de Governo
Governador do Estado
Comandante da Casa Militar

50. Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado
do Rio de Janeiro, o servidor poderá gozar de trinta dias de férias
que poderão ser acumuladas, diante da necessidade de serviço,
por no máximo:
A)
B)
C)
D)
E)

dois períodos
três períodos
quatro períodos
cinco períodos
seis períodos

51. Regra geral, a remuneração do servidor público não pode
sofrer constrição judicial. Nos termos do Estatuto dos Servidores
Públicos do Estado do Rio de Janeiro, poderá ocorrer penhora no
vencimento do servidor no caso de:
A)
B)
C)
D)
E)

empréstimo imobiliário
dívida da Fazenda Pública
mútuo pessoal
penhor bancário
fiança locatícia

52. Petrônio, servidor público, tem o cargo que ocupa extinto.
Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do
Rio de Janeiro, nessa situação, o servidor estável será posto em
disponibilidade com:
A)
B)
C)
D)
E)

vencimentos integrais do cargo
proventos proporcionais ao tempo de serviço
remuneração calculada pela média dos três últimos anos
vencimentos equivalentes ao teto do funcionalismo
proventos integrais com adicional de produtividade

53. Paulo é professor e ocupa dois cargos no Estado, com compatibilidade de horário. Durante o exercício desses dois cargos,
vem a ser aprovado em concurso público para provimento de cargo
no município X no regime de acumulação de cargos previsto no
Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro.
Essa acumulação de três cargos de professor é:
A)
B)
C)
D)
E)

permitida excepcionalmente para o magistério
passível de autorização especial do Secretário de Educação
viável quando ocorrer a escassez de professores
caso seja declarado estado de emergência no Estado
vedada por ser possível somente duas acumulações

54. Cláudio é procurado por Letícia, sua colega de repartição
pública solicitando empréstimo emergencial diante de dificuldades
temporárias de fluxo de caixa. Prontamente o servidor empresta
soma expressiva à colega, fruto de suas economias de anos. Tendo
tal ato chegado ao conhecimento da Chefia de ambos, vem o servidor
a ser admoestado pelo ato, que seu superior considera uma quebra
dos deveres estatutários do servidor. Nos termos do Estatuto dos
Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, o referido ato é:
A)
B)
C)
D)
E)

vedado por constituir usura
permitido pela ausência de proibição
vedado por ofender a dignidade da função pública
possível desde que haja autorização da Chefia imediata
vedado por quebrar a unidade dos servidores

55. Ana é servidora pública ocupante de cargo efetivo e exerce,
concomitantemente, a função de consultora técnica. Nos termos
do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro,
essa consultoria é vedada em relação a:
A)
B)
C)
D)
E)

indústrias
bancos
seguradoras
faturizadoras
orgãos públicos

56. Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado
do Rio de Janeiro, em caso de negligência poderá ser aplicada
verbalmente ao servidor a penalidade de:
A)
B)
C)
D)
E)

censura
advertência
multa
suspensão
destituição
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57. A pena de destituição de função, nos termos do Estatuto dos

63. Consoante os termos da lei federal que regula o custeio da

Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, será aplicada
no caso de:

previdência sob regime geral, a condição de segurado especial é
mantida quando aquele que exerce atividade rural é eleito:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

incontinência pública e escandalosa
embriaguez habitual
ofensa física em serviço contra funcionário
falta de exação no cumprimento do dever
abandono de cargo

58. Nos termos da Lei nº. 5.427, de 2009, do Estado do Rio de Janeiro, em caso de comunicação oficial escrita, constatada a ausência
de algum dos elementos essenciais do requerimento pela autoridade
competente para o julgamento ou para a instrução, será determinado
o suprimento da falta pelo requerente, concedendo-se, para tanto,
prazo não inferior a 24 (vinte e quatro) horas úteis nem superior a:
A)
B)
C)
D)
E)

cinco dias
dez dias
vinte dias
trinta dias
sessenta dias

59. De acordo com a Lei nº. 5.427, de 2009, do Estado do Rio
de Janeiro, é considerada situação de suspeição a relação com
algum dos interessados que caracterizar:
A)
B)
C)
D)
E)

amizade íntima
interesse direto na matéria
litígio em curso
participação como testemunha no processo
atuação anterior como perito

diretor de escola
dirigente de sociedade
vereador
presidente de clube
gerente de empresa

64. Nos termos da lei que regula o financiamento do regime geral
da previdência social, o Poder Executivo enviará ao Congresso
Nacional, anualmente, acompanhando a Proposta Orçamentária
da Seguridade Social, projeções atuariais relativas à Seguridade
Social, considerando hipóteses alternativas quanto às variáveis
demográficas, econômicas e institucionais relevantes, abrangendo
um horizonte temporal de, no mínimo:
A)
B)
C)
D)
E)

cinco anos
oito anos
dez anos
quinze anos
vinte anos

65. Nos termos da lei que regula o financiamento do regime geral
da previdência social, as receitas provenientes da cobrança de
débitos dos Estados e Municípios e da alienação, arrendamento
ou locação de bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio
do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS deverão constituir:

60. Consoante o disposto na Lei nº. 5.427, de 2009, do Estado

A)
B)
C)
D)
E)

do Rio de Janeiro, quanto ao procedimento adotado é necessário
que haja:

66. Nos termos da legislação que regula o regime próprio do

A)
B)
C)
D)
E)

a autenticação de documentos por notário público
o reconhecimento de firmas nas assinaturas
a apresentação dos atos em vernáculo
a indicação de data e local no verso dos atos
a numeração digital nas folhas do processo

NOÇÕES DE PREVIDENCIA SOCIAL

receita ordinária
reserva técnica
receita de manutenção
reserva de obras
receita extraordinária

servidor público do Estado do Rio de Janeiro, o garantidor das
obrigações do RIOPREVIDÊNCIA derivadas do dever de custeio
dos valores devidos por proventos pela aposentadoria, reforma,
pensões e outros benefícios, concedidos e a conceder, é o:
A)
B)
C)
D)
E)

Tesouro Estadual
Fundo de Previdência
Conjunto de Segurados
Tesouro Nacional
Instituto Nacional de Seguro

61. A Lei nº. 6.439, de 1977, criou o SINPAS – Sistema Nacional

67. Nos termos da legislação que regula o regime próprio do

de Previdência e Assistência Social – buscando, reorganizar a
previdência social. Dentre os órgãos que compunham sua gestão
originária, somente está em atividade:

servidor público do Estado do Rio de Janeiro, o Conselho de Administração do RIOPREVIDÊNCIA, obediente ao caráter participativo
do sistema previdenciário, é composto de cinco representantes dos
segurados e beneficiários, sendo um de cada um dos Poderes, um
do Ministério Público e um do Tribunal de Contas, escolhidos e nomeados pelo Governador a partir de lista formada pelas respectivas
associações de classe, cuja composição tenha caráter de lista:

A) o INPS – Instituto Nacional de Previdência Social
B) o INAMPS – Instituto Nacional de Assistência Medica da Previdência Social
C) o IAPAS – Instituto de Administração Financeira da Previdência
e Assistência Social
D) a CEME – Central de Medicamentos
E) a DATAPREV – Empresa de Processamento de Dados da
Previdência Social

62. Nos termos da lei federal que regula as prestações previdenciárias, o Regime Geral de Previdência Social – RGPS garante a
cobertura de várias situações, exceto uma que é regulada por lei
especial, que é a situação de:
A)
B)
C)
D)
E)

incapacidade
desemprego involuntário
idade avançada
tempo de serviço
prisão

A)
B)
C)
D)
E)

tríplice
quádrupla
quíntupla
sêxtupla
séptupla

68. Nos termos da legislação que regula o regime próprio do servidor público do Estado do Rio de Janeiro, o contribuinte devedor
do sistema de previdência pode realizar o pagamento dos valores
em atraso até o máximo de:
A)
B)
C)
D)
E)

60 vezes
70 vezes
80 vezes
90 vezes
100 vezes
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69. De acordo com a legislação que regula o regime próprio do
servidor público do Estado do Rio de Janeiro, o cônjuge separado de
fato ou judicialmente e divorciado, que esteja recebendo prestação
de alimento, terá direito ao valor da pensão correspondente ao:
A)
B)
C)
D)
E)

valor dos alimentos fixados
dez por cento do valor da pensão previdenciária
cinquenta por cento do valor da pensão previdenciária
cinquenta por cento dos alimentos fixados
valor fixado pela administração previdenciária

70. Segundo a legislação que regula o regime próprio do servidor público do Estado do Rio de Janeiro, por morte presumida do
segurado ou seu desaparecimento em consequência de acidente,
desastre ou catástrofe, declarados pela autoridade judiciária
competente, será concedida a seus dependentes uma pensão
provisória decorridos:
A)
B)
C)
D)
E)

dois meses de ausência
três meses de ausência
quatro meses de ausência
cinco meses de ausência
seis meses de ausência
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