SBCPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
CONCURSO PÚBLICO 01/2012

AGENTE PREVIDENCIÁRIO
A LEITURA COMPETENTE DAS INSTRUÇÕES A SEGUIR É ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DESTA PROVA.

>
>

Duração da prova: 3 horas e meia.
Tempo mínimo de permanência na sala: 1 hora e meia.

Este Caderno é composto de 40 questões objetivas de múltipla escolha.
• Verifique se o cargo descrito acima coincide com o de sua inscrição e confira se o seu caderno
possui todas as páginas.
• Qualquer problema, comunique ao fiscal.
• Utilize o Caderno de Questões como rascunho, transferindo as alternativas assinaladas, ao final,
para a Folha de Respostas.
Não haverá troca do Caderno de Questões ou da Folha de Respostas, portanto tenha muita atenção ao
assinalara alternativa escolhida (a CANETA).
• Assinale apenas uma única alternativa para cada questão.
• Serão consideradas erradas as questões com dupla marcação ou com rasuras.
• Leia atentamente as instruções constantes de sua FOLHA DE RESPOSTAS.
• Não esqueça de assinar a sua Folha de Respostas, que deverá ser devolvida ao fiscal da sala.
• Utilize somente caneta esferográfica azul ou preta ponta grossa, não porosa, para preencher sua
Folha de Respostas personalizada.
• O campo da alternativa escolhida deverá ser preenchido por inteiro, conforme instrução constante na
própria Folha de Respostas.
De acordo com o Edital:
• Para levar seu Caderno de Questões, o candidato deverá permanecer na sala por um período
mínimo de uma hora e meia.
• Por razões de segurança, os Cadernos de Questões somente serão entregues aos candidatos no
local de aplicação das provas, na forma descrita no item anterior.

Divulgação dos Resultados:

Locais de divulgação dos eventos:

> Gabaritos das Provas Objetivas: a partir de
06/04/2012

> Sites: www.ibamsp-concursos.org.br e
www.saobernardo.sp.gov.br, link Notícias do Município

> Demais resultados: acompanhar nos locais de
divulgação.

> Jornal: Notícias do Município

R e a l iz a ç ã o :

VAMOS QUEIMAR OS DICIONÁRIOS
Quando a gente pensa que já viu tudo, não viu. Faz algum tempo, dentro do horroroso politicamente correto
que me parece tão incorreto, resolveram castrar, limpar, arrumar livros de Monteiro Lobato, acusando-o de
preconceito racial, pois criou, entre outras, a deliciosa personagem da cozinheira Tia Nastácia, que, junto
com Emília e outros do Sítio do Picapau Amarelo, encheu de alegria minha infância.
Se formos atrás disso, boa parte da literatura mundial deve ser deletada ou "arrumada". Primeiro, vamos
deletar a palavra "negro" quando se refere à raça e pessoas, embora tenhamos uma banda Raça Negra,
grupos de teatro Negro e incontáveis oficinas, açougues, borracharias "do Negrão", como "do Alemão" "do
Portuga" ou "do Turco". Vamos deletar as palavras. Quem sabe, vamos ficar mudos, porque ao malhumorado essencial, e de alma pequena, qualquer uma pode ser motivo de escândalo. Depende da
disposição com que acordou, ou do lado de onde sopram os ventos do seu próprio preconceito.
Embora meus antepassados tivessem vindo ao Brasil em 1825, portanto sendo eu de muitas gerações de
brasileiros tão brasileiros quanto os de todas as demais origens, na escola havia também a turminha que
nos achacava com refrãos como "Alemão batata come queijo com barata". Nem por isso nos odiamos, nos
desprezamos. Eram coisas infantis, sem consistência. O que vemos hoje quer mudar a cara do país, ou da
cultura do pais, e não tem nada de inocente.
Agora, de novo para meu incorrigível assombro, em um lugar deste vasto, belo, contraditório país que a
gente tanto ama, desejam sustar a circulação do Dicionário Houaiss, porque no verbete "cigano" consta
também o uso pejorativo - que, diga-se de passagem, não foi inventado por Houaiss, mas era ou é uso de
alguns falantes brasileiros, que o autor meramente, como de sua obrigação, registrou. Ora, para tentar um
empreendimento desse vulto, como suspender um dicionário de tal peso e envergadura, seria preciso um
profundo e preciso conhecimento de lingüística, de lexicografia, uma formação sólida sobre o que são
dicionários e como são feitos.
O dicionarista não inventa, não acusa nem elogia, deve ser imparcial - porque é apenas alguém que registra
os fatos da língua, normalmente da língua-padrão, embora haja dicionários de dialetos, de gírias, de termos
técnicos etc. Então, se no verbete "cigano" Houaiss colocou também os modos pejorativos como a palavra é
ou foi empregada, criticá-lo por isso é uma tolice sem tamanho, que, se não cuidarmos, atingirá outros
termos em outros dicionários, com esse olhar rancoroso. Vamos nos informar, antes de falar. Vamos
estudar, antes de criticar. Vamos ver em que terreno estamos pisando, antes de atacar obras literárias ou
científicas com o azedume de nossos preconceitos e da nossa pequenez ou implicâncias infundadas. Há
coisas muito mais importantes a fazer neste país, como estimular o cuidado com a educação, melhorar o
atendimento à saúde, promover e preservar a dignidade de todos nós.
Ou, numa mistura maligna de arrogância e ignorância - talvez simplesmente porque não temos nada melhor
a fazer -, vamos deletar as palavras que nos incomodam, os costumes que nos irritam, as pessoas que nos
atrapalham e, quem sabe, iniciar uma campanha de queima de livros.
Compilado de artigo de Lya Luft, Revista Veja, edição 2260, 14 de março de 2012.

1.

Da leitura do prim eiro parágrafo entendemos
que a autora:

Assinale a alternativa que apresenta
ponderação compatível com o texto.

a)

a)

b)

2.

avalia personagens politicamente incorretas,
como Tia Nastácia e Emília, indicios claros do
caráter racista de Monteiro Lobato.

provocações aos “diferentes” não se restrin

a despeito de considerar o “Sitio do Picapau

gem a apenas uma etnia.
b)

ce que o livro encheu de alegria a sua infân

Lya Luft pondera que a palavra “negro" deve
ser abolida do nosso dia a dia, pois é insul

cia.

tuosa à raça.
c)

entende que o argumento do politicamente
correto pode trazer consigo o risco da muti
lação de obras literárias.

d)

A autora relata os achaques de que foi vítima
quando criança com o intuito de ilustrar que as

Amarelo” uma obra preconceituosa, reconhe

c)

uma

Bandas batizadas de “Raça Negra”, grupos de
teatro Negro, estabelecimentos comerciais
que levam o nome “do Negrão” são estigmatizantes e reforçam o preconceito racial em

é justificável alterar livros de renomados auto
res, desde que tal ato seja justificado pelo

nossa sociedade.
d)

nobre propósito de erradicar o racismo da

O termo “cigano” assumiu contornos ofensivos
a partir do momento em que passou a figurar

sociedade.

no Dicionário Houaiss.
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3.

O “ inco rrigível assom bro” a que a autora se
refere no quarto parágrafo foi ocasionado por
um dos m otivos elencados a seguir. Indique-o.

7.

a) 0 verbete “cigano” foi apresentado no dicio
nário Houaiss com significado incorreto.
b) Um dicionário do vulto do Houaiss jamais
deveria referir-se aos ciganos de forma
pejorativa.
c) Algumas pessoas querem suspender a circu
lação do dicionário Houaiss por um motivo que
ela julga incoerente.
d) A despeito de ser um dicionário de enverga
dura, idealizado por intelectuais com profundo
conhecimento lingüístico, o dicionário Houaiss
foi proibido de ser comercializado em razão de
seu cunho preconceituoso.

Dos fragm entos seguintes, aponte o que
m elhor resume a mensagem pretendida pela
autora no texto.
a)

“... boa parte da literatura mundial deve ser
deletada ou ‘arrumada’”.

b)

“O que vemos hoje quer mudar a cara do país,
ou da cultura do país, e não tem nada de
inocente”.

c)

”... para tentar um empreendimento desse
vulto, como suspender um dicionário de tal
peso e envergadura, seria preciso um profun
do e preciso conhecimento de lingüística”.

d)

O tre ch o abaixo será utilizado na resolução das
questões 4 e 5.
8.

“ O d ic io narista não inventa, não acusa nem elogia,
deve s e r |im p a rc ia l.."
4.

O a djetivo em destaque refere-se a uma
característica que a autora julga essencial ao
d icio na rista e cujo significado é:
a)
b)
c)
d)

5.

b)

c)
d)

6.

culto.
discreto.
alienado.
justo.

Claudionor deve muito dinheiro ao agiota e
isso o tem deixado extremamente preocupa
do.
Ele deve pedir desculpas aos convidados pela
grosseria que cometeu - o fato de haver
bebido demais não é desculpa plausível.
Todos devem morrer um dia, é uma realidade
da qual não conseguimos fugir.
A viagem foi longa, você deve estar muito
cansado - é melhor ir dormir cedo esta noite.

9.

A ssinale a opção cujo elemento sublinhado
denota ideia de explicação.
a)

b)

c)

d)

deletar as

palavras

que

nos

“ ... na escola havia também a turm inha que nos
achacava com refrãos como ‘Alem ão batata
come queijo com barata’.”
No trecho acima, flexionando-se o su bsta ntivo
turm inha para o plural, obterem os:

O verbo deve, no trecho acima, foi empregado
com o m esm o sentido daquele sublinhado em
qual alternativa?
a)

"... vamos

incomodam, os costumes que nos irritam, as
pessoas que nos atrapalham e, quem sabe,
iniciar uma campanha de queima de livros”.

“... acusando-o de preconceito racial, pois
criou entre outras a deliciosa personagem da
cozinheira Tia Nastácia".
“Primeiro, vamos deletar a palavra "negro"
quando se refere à raça e pessoas, embora
tenhamos uma banda Raça Negra...".
“Ora, para tentar um empreendimento desse
vulto, como suspender um dicionário de tal
peso...”.
“Há coisas muito mais importantes a fazer
neste país, como estimular o cuidado com a
educação”.

a)

... nas escolas haviam também as turminhas
que nos achacavam com refrãos como
“Alemão batata come queijo com barata".

b)

... na escola havia também as turminhas que
nos achacava com refrões como “Alemão
batata come queijo com barata”.

c)

... nas escolas haviam também as turminhas
que nos achacava com refrãos como “Alemão
batata come queijo com barata".

d)

... na escola havia também as turminhas que
nos achacavam com refrãos como “Alemão
batata come queijo com barata”.

Analise os itens abaixo.
I.

“ ... arrum ar livros de M onteiro L obato” arrum á-los.

II.

“ Primeiro, vamos deletar a palavra ‘negro” '
- Primeiro, vamos deletá-lo.

III.

“ ... alguém que registra os fatos da língua”
- alguém que registra-as.

IV.

“ ... iniciar uma campanha de queim a de
liv ro s ” - iniciá-la.

Observando-se as regras de colocação prono
minal, os term os em itálico substituem adequa
damente os fragm entos sublinhados em:
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a)

I e II, apenas.

b)
c)
d)

II e III, apenas.
I e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.
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10. Observe as sentenças a seguir.
I.

Seu desejo de te r um corpo perfeito
tornou-se uma obsessão - abusava de
regim es m alucos e passava horas na
academia.

II.

Revelou-se um cantor medíocre, porém,
pretencioso - acreditava que sua voz era a
mais bela da cidade.

III.

14.

Um certo valor é aplicado a ju ro s sim p les pelo
período de um semestre. Ao final da aplicação
é resgatado o trip lo do valor inve stido in ic ia l
mente. Com base nessas inform ações pode
m os co n clu ir que o va lo r de ju ro quinzenal
pago nesta aplicação corresponde a que fração
do valor inicialm ente aplicado?
(considere para efeito de cálculos
o mês comercial de 30 dias)

Com excessão de A ntônio, que ju stifico u
sua ausência por m otivos de saúde, todos
os condôm inos estavam presentes à
assembléia.

Tendo por base o padrão culto da língua portu
guesa é possível afirm ar que não ocorreram
erros de ortografia na(s) sentença(s) representada(s) em:
a)

I, apenas.

b)

I e II, apenas.

c)

II e III, apenas.

d)

I, II e III.

15.

Um reservatório de água na form a de paralelepípedo com dim ensões iguais a 4 m etros de
com prim ento, 2 metros de largura e 1,5 m etros
2

de altura, encontra-se com - de sua capacidade

11. Um retângulo com 18 cm de base tem área
igual a 144 cm2. Se aum entarm os sua altura em
20% e d im inuirm os sua base em 25%, obser
vamos que a nova área é:

ocupada. Quantos litro s de água há nesse
reservatório?
a)

4.800 litros.

a)

15% inferior à anterior.

b)

5.400 litros.

b)

12% superior à anterior.

c)

6.200 litros.

c)

10% inferior à anterior.

d)

7.600 litros.

d)

8% superior à anterior.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

12. Um rapaz vai a uma loja de roupas e adquire
3 camisetas de mesmo valor, 2 bermudas de
mesmo valor, 1 calça social e 2 camisas sociais
de mesmo valor, pagando por esta compra o
valor de R$ 615,00. Sabendo que o valor de
cada bermuda é o trip lo do valor de cada cami
seta, que cada camisa social é metade do valor
da calça social e que a calça social custou R$
45,00 a mais que o valor de uma bermuda, qual
foi o valor pago em cada camiseta?

13.

a)

R$ 30,00

b)

R$ 35,00

c)

R$ 40,00

d)

R$ 45,00

16.

São dicionários disponíveis
e xceto :
a)
b)
c)
d)

17.

12VJcm 2
25->/2r cm2

c)

3 0 ^ cm2

d)

32^3 cm2

2010,

Sinônimos.
Personalizado.
Português/Inglês.
Símbolos.

Na figura abaixo, os botões do W ord 2010
sinalizados com 1 e 2, correspondem a quais
opções, respectivam ente?

©©
—

Em um triângulo retângulo, a medida da hipotenusa, em cm, é igual ao dobro da medida do
m enor dos catetos. Qual a área deste triângulo,
sabendo que o m enor cateto mede 8 cm?
a)
b)

no W ord

I

Parágrafo
„—
-------— ,—
a)
b)
c)
d)
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Ordenar e Numerar.
Marcadores e Numeração.
Espaçamento e Numeração
Formatação e Numeração.
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18. No Excel 2010, o botão circulado na figura
abaixo corresponde a qual ação?

Ivlargens O rie n ta çã o Tam anho

b)
c)
d)

a) o cônjuge, a companheira, o companheiro e os
filhos, mesmo emancipados, menores de 18 (de
zoito) anos ou inválido, independentemente da
comprovação de sua dependência.
b) o(a) irmão(ã), não emancipado(a), de qualquer
condição, menor de 18 (dezoito) anos ou inválido(a).

Area de
Q uebras Plano de Imprimir).
Im pressão’
•»
F u n d o y T ítu lo s /

C o n fig u ra r Página

a)

22. Na condição de dependentes dos segurados do
Regime Próprio dos Servidores do M unicípio de
São Bernardo do Campo, são b eneficiários:

y

/ i

Repetir linhas ou colunas específicas na
primeira página impressa.
Repetir linhas ou colunas específicas em
todas as páginas digitadas.
Repetir linhas ou colunas específicas em
todas as páginas impressas.
Excluir linhas ou colunas específicas em todas
as páginas impressas.

c) os pais, independentemente de comprovação de
sua dependência.
d) o(a) irmão(ã), mesmo emancipado(a), de qual
quer condição, menor de 18 (dezoito) anos ou
inválido(a), independentemente da comprovação
de sua dependência.

19. No Excel 2010, não corresponde a uma função
de DATA E HORA:
a)
b)
c)
d)

23. Compete ao Conselho Fiscal do In stitu to de
Previdência do M unicípio de São Bernardo do
Campo, dentre outras atribuições de fiscalização:

CORRESP
NUMSEMANA
TEMPO
AGORA

a) reunir-se ordinariamente uma vez por mês, após
a elaboração do balancete do mês anterior, para
apreciá-lo, emitindo parecer das contas apresen
tadas e, extraordinariamente, quando convocado
pelo Diretor Administrativo Financeiro e ou Con
selho Administrativo.
b) elaborar, aprovar e atualizar o Regimento Interno
do Instituto de Previdência do Município de São
Bernardo do Campo sempre que necessário,
para adequação das normas vigentes, encaminhando-o para aprovação superior.
c) zelar pela verificação e acompanhamento de to
dos os casos de invalidez e interdição, previa
mente submetidos à junta médica, uma vez que
geram custos para o Instituto de Previdência.
d) deliberar sobre a política de investimentos dos
recursos administrados pelo Instituto de Previ
dência do Município de São Bernardo do Campo.

20. Você está usando o Outlook 2010 e precisa
in se rir um e-mail anexo dentro de outro e-mail.
Para isto:
a)

b)

c)

d)

abra uma nova mensagem, clique em Anexar
Item na sessão Anexos e selecione a opção
E-mail do Outlook.
abra uma nova mensagem, clique em Anexar
Item na sessão Anexos e selecione a opção
Item do Outlook.
abra uma nova mensagem, clique em Anexar
Item na sessão Incluir e selecione a opção Email do Outlook.
abra uma nova mensagem, clique em Anexar
Item na sessão Incluir e selecione a opção
Item do Outlook.

21. A perda da qualidade de dependente no Regi
me P róprio dos Servidores do M unicípio de São
Bernardo do Campo ocorre:
a)

b)

c)

d)

24. O Regime Próprio de Previdência Social dos
Servidores Públicos da União, Estados, D istrito
Federal e M unicípios, são obrigados a observar,
quanto às pensões a serem concedidas atual
mente:

para o cônjuge: pela separação judicial ou
divórcio, com homologação ou decisão judi
cial transitada em julgado, mesmo sendo
assegurada a percepção de pensão alimen
tícia, pela anulação do casamento, com
decisão judicial transitada em julgado, e pelo
estabelecimento de união estável ou novo
casamento.
para a companheira ou companheiro: pela
cessação da união estável com o segurado
ou segurada, mesmo sendo assegurada a
prestação de alimentos.
para os filhos quando completarem 16 (dezes
seis) anos de idade, salvo se total e perma
nentemente inválidos ou incapazes, quando
menores.
para os dependentes em geral: pela cessação
da invalidez ou incapacidade, desde que
comprovada mediante perícia realizada por
junta médica indicada pela Administração
Pública Municipal.

a) o valor da totalidade dos proventos recebidos
pelo aposentado na data anterior à do óbito, até o
limite máximo estabelecido para os benefícios do
Regime Geral de Previdência Social, acrescido
de 70% (setenta por cento) da parcela excedente
a este limite.
b) o valor da totalidade dos proventos recebidos
pelo aposentado na data anterior à do óbito, sem
qualquer limite, pois não há limites contributivos.
c) o valor da totalidade dos proventos recebidos
pelo aposentado na data anterior à do óbito,
acrescido de 20% (vinte por cento) como "ajudasaúde” para pensionistas inválidos.
d) o valor da totalidade dos proventos recebidos
pelo aposentado na data anterior à do óbito, até o
limite máximo estabelecido para os benefícios do
Regime Geral de Previdência Social, acrescido
de 50% (cinqüenta por cento) da parcela exce
dente a este limite.
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28. Em relação à fiscalização dos valores gastos
na adm inistração dos m unicípios, é correto
a firm ar que:

25. O Regime Próprio de Previdência Social do
M unicípio de São Bernardo do Campo não
poderá:
a)

conceder benefícios superiores dos previstos
no Regime Geral de Previdência Social.

b)

conceder benefícios aos servidores que
ingressarem com mais de 60 (sessenta) anos.

c)

conceder benefícios distintos dos previstos no
Regime Geral de Previdência Social.

d)

conceder benefícios de pensão por morte.

a)
b)

c)

d)

26. Em relação ao cálculo dos proventos de apo
sentadoria dos servidores titulares de cargo
efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do D istrito Federal e dos M unicípios, é
correto afirm ar que:
a)

será considerada a última remuneração do
servidor para fins de definição de seus pro
ventos de aposentadoria.

b)

será considerada a média aritmética simples
das maiores remunerações do servidor, utili
zadas como base para as contribuições aos
regimes de previdência ao qual esteve vincu
lado, correspondentes a 80% (oitenta por
cento) de todo o período contributivo.

c)

d)

29. O Regime Geral de Previdência Social obser
vará aos seguintes parâm etros c o n stitu cio n a is:
a)

b)

c)

será considerada a média aritmética simples
de todas as remunerações do servidor, utiliza
das como base para as contribuições aos
regimes de previdência ao qual esteve vin
culado.

d)

será considerada a maior remuneração do
servidor público para fins de definição de seus
proventos de aposentadoria.

Procederá, no mínimo a cada mês, o recenseamento previdenciário, abrangendo todos
os aposentados e pensionistas do respectivo
regime.

b)

Não poderá disponibilizar ao público os dados
e informações referentes às receitas e despe
sas do respectivo regime, bem como os crité
rios e parâmetros adotados para garantir o
seu equilíbrio financeiro e atuarial.

c)

Disponibilizará apenas ao Poder Judiciário os
dados e informações referentes às receitas e
despesas do respectivo regime, bem como os
critérios e parâmetros adotados para garantir
o seu equilíbrio financeiro e atuarial.

d)

Contará com colegiado, com participação paritária de representantes e de servidores dos
Poderes da União, cabendo-lhes acompanhar
e fiscalizar sua administração, na forma do
regulamento.

é permitida a filiação ao Regime Geral de
Previdência Social, na qualidade de segurado
facultativo, de pessoa participante de Regime
Próprio de Previdência Social dos Servidores
Públicos.
é assegurado o reajustamento dos benefícios
para preservar-lhes, em caráter permanente, o
valor real, conforme critérios definidos em lei.
o beneficio que substitua o salário de contri
buição ou o rendimento do trabalho do segu
rado poderá ser de valor mensal inferior ao
salário mínimo.
é obrigatória a filiação ao Regime Geral de
Previdência Social, na qualidade de segurado
facultativo, de pessoa participante de Regime
Próprio de Previdência Social dos Servidores
Públicos.

30. O se rvido r público ocupante de cargo efetivo
poderá o pta r pela inclusão, na base de cálculo
da contribuição previdenciária ao Regime Pró
prio de Previdência Social, de:

27. No tocante à unidade gestora do Regime
P róprio de Previdência Social dos Servidores
Públicos, assinale a opção correta.
a)

o município interessado deverá criar Tribunal
de Contas até julho de 2014.
as contas dos Municípios ficarão, durante
sessenta dias, anualmente, à disposição dos
fiscais da União, para exame e apreciação, os
quais poderão questionar a legitimidade dos
gastos.
a fiscalização do Município será exercida pelo
Poder Legislativo Municipal, mediante controle
externo, e pelos sistemas de controle interno
do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.
o controle externo pela Câmara Municipal será
sempre exercido com o auxilio do seu Tribunal
de Contas.

a)
b)
c)
d)

parcela paga à título de assistência pré-escolar.
parcela paga a título de salário-familia.
parcelas pagas a título de ajudas de custo.
parcela paga em razão do exercício de cargo
em comissão.

31. Pedro, segurado do Regime Geral de P revidên
cia Social, faleceu após uma briga em um bar.
Três pessoas requereram benefício de pensão
por morte, alegando serem dependentes de
Pedro: Mario, seu filho, que na data do ó bito
tinha 30 anos de idade, Arm ando, pai de Pedro,
que na data do óbito tinha 66 anos de idade e
era dependente de Pedro, e João, irm ão de
Pedro, que na data do ó bito tinha 22 anos e
também era dependente de Pedro. Quem deve
rá ser o beneficiário da pensão por m orte cujo
in s titu id o r é Pedro?
a)
b)
c)
d)
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Mario.
Armando.
João.
Ninguém.

Agente Previdenciário

35. A adm inistração pública tem sua atuação pau
tada pelos seguintes princípios:

32. A Seguridade Social compreende um conjunto
integrado de ações de iniciativa dos Poderes
P úblicos e da sociedade, destinadas a asse
gurar os d ireitos relativos:

a)

moralidade, pessoalidade, eficiência e publici
dade.

a)

à saúde, à assistência social e à previdência
social.

b)

impessoalidade, legalidade, publicidade e aten
ção prioritária aos direitos privados.

b)

c)

impessoalidade, eficiência, legalidade, publici
dade e moralidade.

c)

à educação, à assistência social e à previdên
cia social.
à assistência social e à previdência social.

d)

moralidade, eficácia, legalidade, igualdade.

d)

ao desporto e à previdência social.
36. Em relação aos benefícios dos Regimes Pró
prios de Previdência Social dos Servidores
Públicos, é incorreto afirm ar que:

33. São fundam entos da República Federativa do
Brasil:

a)

o auxílio-doença será devido ao segurado que
ficar incapacitado para o trabalho, com base
em inspeção médica que definirá o prazo de
afastamento.
o servidor que apresentar incapacidade per
manente para o trabalho, conforme definido
em laudo médico pericial, será aposentado
por invalidez, com proventos integrais.

a)

a soberania, adiferenciação entre os cida
dãos, a dignidade da pessoa humana, os
valores sociais do trabalho e o pluralismo
político.

b)

b)

a soberania, a cidadania, a dignidade da
pessoa humana, os valores sociais diferen
ciados para os trabalhadores em razão de
suas qualificações, e o pluralismo político.

c)

fará jus ao auxílio-reclusão o dependente do
servidor de baixa renda, recolhido à prisão,
nos termos da lei de cada ente.

d)

o servidor que apresentar incapacidade per
manente para o trabalho, conforme definido
em laudo médico pericial, será aposentado
por invalidez, com proventos proporcionais ao
tempo de contribuição, exceto se decorrente
de acidente em serviço, moléstia profissional
ou doença grave, contagiosa ou incurável,
hipóteses em que os proventos serão inte
grais.

c)

d)

a soberania, a cidadania,
pessoa humana, os valores
lho e a unicidade política.
a soberania, a cidadania,
pessoa humana, os valores
lho e o pluralismo político.

a dignidade da
sociais do traba
a dignidade da
sociais do traba

34. O Regime Geral de Previdência Social será
financiado por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos term os da lei, mediante
recursos provenientes dos orçamentos da
União Federal. Além desses recursos, o Regi
me Geral de Previdência Social também será
fin an cia do pelas contribuições sociais. Uma
delas é:
a)

b)

c)

d)

37. Em relação aos benefícios do Regime Geral
de Previdência Social, assinale a alternativa
incorreta.
a)

aquela paga pelo empregador, que deverá
incidir sobre a real remuneração percebida
pela pessoa fisica que lhe preste serviço,
sendo, no entanto, obrigatório o vínculo
empregatício.

b)

aquela paga pelo empregador, que deverá
incidir sobre a folha de salários e demais
rendimentos do trabalho pagos ou creditados,
a qualquer título, à pessoa fisica que lhe
preste serviço, sendo, no entanto, obrigatório
o vínculo empregatício.
aquela pagapelo trabalhador e pelos demais
segurados da previdência social, não incidindo
contribuição sobre os benefícios de aposenta
doria e pensão concedidas pelo Regime Geral
de Previdência Social.

O benefício de pensão por morte exige
carência de doze meses.
A aposentadoria por invalidez exige carência
de doze meses.

c)

O auxílio-reclusão exige carência de doze
meses.

d)

A aposentadoria por idade pode ser requerida
pela empresa, desde que preenchidas as
exigências legais.

38. O artigo 40 da C onstituição Federal estabelece
que o Regime Próprio de Previdência Social
dos Servidores Públicos deve observar c rité 
rios que preservem:

aquela paga pelo exportador de bens ou
serviços para o exterior, ou de quem a lei a
ele equiparar.
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a)

o acolhimento de pessoas necessitadas de
auxílio assistencial do ente federativo.

b)

a soberania nacional.

c)
d)

o acolhimento dos menores carentes.
o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial
desse regime de previdência.

Agente Previdenciário

39. No que diz respeito ao regim e de previdência
com plem entar dos servidores públicos, previs
to no artig o 40, parágrafo 14 da C onstituição
Federal, é correto afirm ar que:
a)

b)

40. Com relação à oferta de previdência com ple
mentar aos servidores públicos é correto a fir
mar que:

a instituição do regime de previdência com
plementar de servidores públicos titulares de
cargo efetivo, não poderá afetar o valor das
aposentadorias e pensões a serem concedi
das pelo Regime Próprio de Previdência
Social.
após a instituição do regime de previdência
complementar de servidores públicos titulares
de cargo efetivo, poderá ser fixado para o
valor das aposentadorias e pensões a serem
concedidas pelo Regime Próprio de Previdên
cia Social, o limite máximo estabelecido para
os benefícios do regime geral de previdência
social.

c)

o regime de previdência complementar dos
servidores públicos titulares de cargo efetivo
será administrado obrigatoriamente por autar
quias previdenciárias.

d)

o regime de previdência complementar será
obrigatório para todos os atuais servidores
públicos de cargo efetivo.
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a)

o novo regime de previdência complementar
deverá observar o disposto no artigo 202 da
Constituição Federal, que trata da previdência
privada.

b)

o novo regime de previdência complementar
somente poderá ser oferecido aos servidores
do Poder Executivo.

c)

o novo regime de previdência complementar
poderá ser instituído por decreto do Poder
Executivo e abrangerá todos os servidores do
ente federado.

d)

o novo regime de previdência complementar
será voltado para os novos servidores, que,
compulsoriamente, deverão aderir.
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