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Prova   Objetiva   
Cargo: Agente Temporário 

 Nível Médio 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA 
2015 

Elaboração e Coordenação: 
Centro de Seleção, Ingresso e Estudo de Pessoal da PMSC – CESIEP 

 

Informações importantes para realização das provas 
 

1. No cartão de respostas, as questões estão representadas por seus respectivos 
números. Preencha com caneta esferográfica (tinta azul ou preta) toda a área 
correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. 

2. O cartão de respostas não poderá ser assinado fora da área definida e nem 
poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse. Lembre-se de 
assinar o cartão resposta, pois é de sua inteira responsabilidade a assinatura. 

3. A duração da prova é de 04 horas, incluindo o tempo para preenchimento do 
de respostas. 

4. Este caderno de provas contém 40 questões objetivas de múltipla escolha, 
com quatro opções a, b, c e d a serem respondidas com apenas uma 
alternativa correta. Após ter recebido o caderno de provas, você deve conferi- 
lo, verificando se está completo. Caso contrário, deve solicitar a sua 
substituição dentro dos primeiros 15 (quinze) minutos do andamento da prova. 

5. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para qual 
for assinalada mais de uma opção. 

6. Durante a prova não será admitida qualquer espécie de consulta ou 
comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer 
tipo de aparelho eletrônico (calculadora, celulares, aparelho de som, relógio 
digital, etc.). 

7. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas, pois o entendimento das 
questões é parte integrante da prova. 

8. Entregue o cartão de respostas ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, que 
não poderá ocorrer antes de decorrido 01 hora, a partir do inicio da prova. O 
não cumprimento desta exigência acarretará a sua exclusão do concurso. 

9. Ao final da prova, o candidato, não poderá levar consigo o caderno  de 
questões o qual deverá ser entregue ao Fiscal e deverá assinar a lista de 
presenças que comporá a ata dos participantes no evento. 

10. Os dois últimos candidatos deverão permanecer na sala até a entrega da prova 
pelo último candidato. 

Nome do Candidato Data: 27 Set 2015 

Assinatura do Candidato Nº de Inscrição 

BOA PROVA 
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POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA 
DIRETORIA DE INSTRUÇÃO E ENSINO 

DIVISÃO DE ENSINO BÁSICO 

 
PROCESSO SELETIVO AO CURSO DE AGENTES 

TEMPORÁRIOS EDITAL Nº 109/CESIEP/2015 
 

AVALIAÇÃO INTELECTUAL – 27SET15  
 
 

PORTUGUÊS 
Leia o texto a seguir e responda às questões 1, 2 e 3: 

 

 
Vassoura bruxólica 

 
Sempre foi crença do povo hospitaleiro desta  Ilha dos famosos bois de mamão que,  
na Sexta-feira Santa, não se deve tomar instrumentos de trabalho pra usá-los, seja 
para qual finalidade for. É também costume tradicional dos descendentes de colonos 
açorianos, na Sexta-feira Santa, a partir de zero hora, banharem-se nas ondas do 
mar, levando consigo animais domésticos, para se purificarem e protegerem de todos 
os males do corpo físico e espiritual. As águas colhidas nessa hora servem para todo 
tipo de cura. 
CASCAES, Franklin. O fantástico na Ilha de Santa Catarina. Florianópolis, editora da 
UFSC, 2012. p. 87. 

 

1. Segundo o texto: 

a) Toda sexta-feira é ideal banhar-se para se purificar.  

b) Os animais protegem o corpo físico de todos os males.  

c) Na Sexta-feira Santa, não se deve tomar instrumentos de trabalho para usá-los. 

d) Na ilha de Santa Catarina toda Sexta-feira Santa é dia de bruxa. 

 

2. O texto acima é uma narrativa de Flanklin Cascaes, que retrata peculiaridades culturais 
açoriano-catarinenses. Baseado no texto, responda: 

a) As águas da ilha de Santa Catarina são abençoadas. 

b) Na Sexta-feira Santa todos os homens devem tomar banho. 

c) Toda Sexta-feira tem boi de mamão. 

d) É costume tradicional dos descendentes de colonos açorianos, na Sexta-feira Santa, a partir de 

zero hora, banharem-se nas ondas do mar. 

 

3. “Sempre foi crença do povo hospitaleiro desta Ilha dos famosos bois de mamão que, na 
Sexta-feira Santa, não se deve tomar instrumentos de trabalho pra usá-los, seja para qual 
finalidade for.” 

Segundo o sentido que assumiram na frase acima, a que classes gramaticais pertencem, 
respectivamente, as palavras destacadas? 

a) Advérbio,  pronome, advérbio.  

b) Substantivo simples, advérbio, pronome.  
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c) Verbo, substantivo simples, advérbio. 

d) Advérbio, substantivo composto, verbo. 

 

Leia o texto abaixo e responda às questões 4 e 5: 

 

Há quem ache que o jovem de hoje leia menos que o de antigamente, e há quem 
ache que ele leia mais. E há ainda quem considere a comparação pouco válida. Esse 
é o caso do professor da Udesc, Lourival José Martins Filho, coordenador do curso 
de Pedagogia por 10 anos e especialista em alfabetização. 
Martins Filho esteve na Expo Estudar, feira de educação realizada em Florianópolis, 
e conversou com a plateia formada principalmente por professores e adolescentes 
nesta     quinta-feira. 
— Cada jovem representa um determinado momento histórico. Não acredito em uma 
educação de comparação, somente em uma educação do agora. E é este o jovem 
que temos hoje: conectado, ansioso, que muda de opinião toda hora e que lê muito, 
embora digam o contrário. 
Segundo o professor, não necessariamente o estudante da atualidade tem interesse 
pelo conteúdo escolar – o que não significa, de forma alguma, falta de gosto pela 
leitura. 
Disponível em: http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/educacao/noticia/2015/09/o-jovem-de-
hoje-le-muito-embora-digam-o-contrario-avalia-especialista-em-alfabetizacao-e-professor-da-udesc-
4845629.html Acesso em: 15 out. 2015. 

 

4. De acordo com o texto podemos afirmar: 

a) O jovem que temos hoje é conectado, ansioso e muda de opinião toda hora. 

b) Que os jovens de hoje não leem nada. 

c) A feira de educação realizada em Florianópolis foi somente para professores. 

d) Para falar de educação temos que comparar com os jovens do passado. 

 

5. Lourival José Martins Filho, coordenador do curso de Pedagogia, professor da 
Udesc, esteve na Expo Estudar, feira de educação realizada em Florianópolis, e conversou 
com a plateia afirmando a seguinte assertiva: 

a) O estudante da atualidade tem muito interesse pelo conteúdo escolar. 

b) Cada jovem não representa um dado momento histórico. 

c) Sempre temos que comparar a educação atual com o passado. 

d) O jovem que temos hoje lê muito. 

 

6.  Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: 

 Domingo passado tu __________futebol. (jogar : modo indicativo, pretérito perfeito). 

 Quando ela __________ caminhando, vai observar as mudanças.  (vir: modo subjuntivo, futuro). 

 Quando ela __________ o filme, vai gostar. (ver: modo subjuntivo, futuro). 

a) jogasse; vim; ver 

b) jogaste; vier; ver 

c) jogaste; vier; vir 

d) jogasse; vier; vir 

 

7. Abaixo estão quatro grupos de palavras.  Analise-os quanto à acentuação gráfica e 
marque, depois, a opção que possui as cinco palavras acentuadas corretamente. 
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a) Urubú, café, sabiá, sofá, taxí 

b) Assembléia, platéia, história, taínha 

c) Saúde, lâmpada, herói, infância, saída 

d) Vinténs, embriaguêz, pontapés, palidez 

 

8. A alternativa que associa corretamente a palavra à regra que justifica sua acentuação 
gráfica é: 

a) História: paroxítona terminada em a. 

b) Pântano: paroxítona terminada em o. 

c) Saúde: proparoxítona terminada em e. 

d) Sofá: oxítona terminada em a. 

 

9. Assinale o item em que há erro de concordância verbal: 

a) Trinta por cento se ausentaram. 

b) Um por cento faltaram. 

c) Ontem nós demos aula de futebol. 

d) Ontem tu deste aula de violão.  

 

10. O meu tio bateu com o carro no poste quando estava dando ré para trás. 

 O termo em destaque representa: 

a) Uma prosopopeia 

b) Uma metáfora 

c) Uma metonímia 

d) Um pleonasmo 

 

11. Sobre o uso do pronome, assinale a alternativa correta: 

a) Convidaría-te para almoçar comigo, se pudesse. 

b) Te convidaria para estudar um pouco mais, se pudesse. 

c) Nunca me convidaram para jogar futebol. 

d) Em tratando-se de música, os estilos são variados. 

 

12.  Vende-se livro.  Podemos afirmar que o termo em destaque é: 

a) Pronome apassivador. 

b) Conjunção condicional. 

c) Conjunção causal. 

d) Índice de indeterminação do sujeito. 

 

13. Assisti a um filme, comi uma pipoca e depois fui aspirar o ar puro da floreta. 

 Podemos afirmar que os termos em destaques são respectivamente: 

a) Objeto direto; objeto direto; objeto direto. 

b) Objeto indireto; objeto direto; objeto direto. 

c) Objeto indireto; objeto indireto; objeto indireto. 

d) Objeto direto; objeto indireto; objeto indireto. 

 

14. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: 
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 João namora _____ menina , mas simpatiza _____ Joana e prefere doce _____salgado. 

a) com uma; com; do que  

b) com uma; a; do que 

c) uma; a; do que 

d) uma; com; a 

 

15. Acerca da regência, preenche corretamente as lacunas: 

 O filho obedeceu ao pai. O filho __________. 

 O avô assistiu ao filme. O avô __________. 

a) obedeceu-o; assistiu-lhe 

b) obedeceu-lhe; assistiu-lhe 

c) obedeceu-o; assisti-o 

d) obedeceu-lhe; assistiu a ele. 

 
INFORMÁTICA 

16. Considerando que você está editando um texto no MS Office Word 2007, versão 
português, assinale a opção que indica o resultado correto para o comando mencionado: 

a) Ctrl+A seleciona todo o texto. 

b) Ctrl+I abre a janela Imprimir. 

c) Ctrl+X recorta o texto. 

d) Alt+A exibe o menu de Ajuda. 

 

17. Considerando que você está editando um texto no MS Office Word 2007, versão 
português, estando um texto selecionado podemos fazer, EXCETO: 

a) Deixar o texto em negrito usando CTRL+B 

b) Usar a tecla Del para remover o texto. 

c) Arrastar o texto selecionado até uma nova posição no documento. 

d) Copiar o texto usando CTRL+C. 

 

18. Considerando que você está editando um texto no MS Office Word 2007, versão 
português, em um computador sem mouse. Para abrir a janela de impressão do texto, as 
teclas que você deve pressionar, simultaneamente, são: 

a) Ctrl + Alt + Del; 

b) Ctrl + P; 

c) Ctrl + S; 

d) Shift + F1 

 
 

19. Se você precisa capturar a tela, que você está visualizando no computador, para a área 
de transferência, você deve pressionar a seguinte tecla: 

a) Print Screen 

b) Pause Break 

c) Num Lock 

d) Esc 

 

20. Se você estivar trabalhando com uma planilha de dados no MS Office Excel 2007, versão 
português, contendo as seguintes colunas: nome, telefone, endereço e idade, e você 
precisa visualizar apenas as pessoas daquela planilha que possuem 20 anos de idade, 
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qual ferramenta você deve utilizar: 

a) Imprimir Títulos 

b) Filtro 

c) Congelar painéis 

d) Exibir lado a lado 

 

21. Qual tecla de atalho você utiliza para salvar um arquivo do MS Office Excel 2007, versão 
português, enquanto está editando: 

a) Ctrl + L 

b) Shift + F12 

c) Ctrl + B 

d) Ctrl + S 

 

22. Se você está utilizando o Windows 7 e necessita alternar entre as janelas abertas na sua 
área de trabalho, qual tecla de atalho você deve utilizar: 

a) Alt + J 

b) Alt + Tab 

c) Alt + Shift 

d) Ctrl + Tab 

 

23. No âmbito da informática, existem várias extensões de arquivos que servem para 
diversas finalidades. De acordo com as extensões existentes, analise os itens abaixo: 

I. DOCX – Arquivo de texto padrão do MS Office Word 2007. 

II. BMP – Arquivo de imagem. 

III. PPTX – Arquivo de apresentação padrão do MS Office PowerPoint 2007 

IV. EXL – Arquivo de planilha eletrônica padrão do MS Office Excel. 

V. AVI – Arquivo de vídeo. 

 

Após analisar os itens acima, estão corretos: 

a) Somente os itens I, II e V; 

b) Somente os itens I, II, III e V; 

c) Somente os itens I, III e IV; 

d) Somente os itens II, IV e V; 

 

24. Considerando o Windows 7, qual a ferramenta de sistema na qual consiste em 
personalizar as configurações do computador: 

a) Central de Ações; 

b) Grupo Doméstico; 

c) Painel de Controle; 

d) Gerenciador de Dispositivos. 

 

25. Levando em consideração as vantagens para o usuário do serviço de armazenamento em 
nuvem na internet, assinale a alternativa incorreta:  

a) A possibilidade de utilizar softwares sem que estes estejam instalados no computador; 

b) O compartilhamento de arquivos se torna mais fácil; 

c) Acessar os dados armazenados em qualquer computador sem acesso à internet; 

d) Economia de espaço nos discos rígidos e cartões de memória 
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26. Qual a fórmula utilizada no MS Office Excel 2007, versão português, para verificar se uma 
condição foi satisfeita e retornar um valor se for verdadeiro e retornar um outro valor se 
for falso: 

a) SOMASE() 

b) SE() 

c) CONTSE() 

d) CONTSES() 

 

27. Assinale a ação que será executada ao selecionarmos um texto no MS Office Word 2007, 
versão português, e pressionarmos as teclas Ctrl + 2: 

a) O texto será formatado com espaçamento entre linhas simples; 

b) O texto será formatado com espaçamento entre linhas duplo; 

c) O texto será formatado com espaçamento entre linhas de 1,5 linhas; 

d) O texto será formatado com espaçamento entre linhas justificado; 

 

28. Ao selecionarmos o texto “Agentes Temporários” no MS Office Word 2007, versão 
português, e, em seguida, utilizar a combinação de teclas de atalho Ctrl + S e Shift + F3, o 
texto ficará formatado da seguinte maneira: 

a) Agentes Temporários 

b) Agentes Temporários 

c) agentes temporários 

d) AGENTES TEMPORÁRIOS 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

29. Nas investigações da operação Lava Jato, que apura esquemas de desvios de dinheiro e 
corrupção na Petrobrás, colocaram a figura do delator no centro das atenções ao fazer 
uso da delação premiada, com relação a figura do delator responda a assertiva 
verdadeira: 

a) No caso das investigações sobre a estatal, os delatores em questão são somente pessoas que 

só testemunharam ou viram alguma coisa suspeita. 

b) O nome delação premiada vem do fato de o acordo ser considerado um “prêmio” para o réu que 

pode reduzir até dois terços da sua pena ou perdoar o crime se as informações reveladas forem 

comprovadas e tiverem relevância e valor para o Estado. 

c) Ela sempre deve ser feita de forma involuntária pelo delator e só pode ser usada em casos 

envolvendo organizações criminosas. 

d) Um dos primeiros países a usar o recurso da delação premiada foi o Brasil, em 1775. 

 

30. O Estado de Santa Catarina, no mês de abril de 2015, sofreu com uma sequência de dois 
tornados que atingiram as cidades de Xanxerê e Ponte Serrada, situadas a 550 km e 463 
km de Florianópolis, respectivamente.Com relação a este evento climático responda a 
opção verdadeira: 

a) Este evento foi uma novidade para os catarinenses, tendo em vista nunca antes ter ocorrido no 

Estado. 

b) Os tornados são diferentes dos furacões, principalmente por serem mais intensos e velozes e 

também por abrangerem áreas menores. Além disso, Santa Catarina localiza-se em uma área 

geograficamente favorável à formação desse tipo de ciclone, em uma zona chamada de Sistema de 

Baixa Pressão do Chaco.  
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c) Os tornados são bem menores que os furacões, além de mais lentos e intensos. 

d) O interior catarinense localiza-se em uma área intracontinental, onde a amplitude térmica 

(variação de temperatura) é muito baixa em razão da maior umidade. Além disso, o ar atmosférico 

local é mais quente e a pressão é menor, o que faz com que exista certa atração de fortes ventos 

oriundos de regiões onde essa pressão atmosférica é mais elevada. 

 

31. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. Não apenas a sua rica biodiversidade, 
mas sua relação com o clima também tem grande importância para o planeta. Segundo o 
INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), a Amazônia influencia na geração de 
chuvas e na manutenção do clima ameno e sem grandes eventos extremos da América do 
Sul. É o que aponta o relatório "O futuro climático da Amazônia", divulgado em 2014, no 
qual os cientistas mostram a relação entre a Amazônia e a regulação do clima no planeta. 
Baseado nesta explanação assinale a opção verdadeira. 

a) O que os pesquisadores do INPE concluíram é que a Amazônia tem uma grande capacidade de 

puxar a umidade do oceano para o continente. Em lugares sem cobertura florestal, o ar que entra 

no continente acaba secando e resulta em desertos em terrenos distantes do litoral. 

b) O desmatamento de uma floresta pode reduzir a incidência de chuvas em até 50%, 

transformando o local num deserto. 

c) A grande umidade evaporada pelas árvores gera “rios voadores” na atmosfera, que carregam 

água e poeira e geram correntes aéreas (ventos) que irrigam regiões distantes. O fluxo de água é 

conduzido por territórios a leste dos Andes e para áreas continente adentro, no sentido oeste e 

sudeste. 

d) O desmatamento da Amazônia ameaça apenas quem vive na região hoje coberta pela floresta, 

não influenciando quem vive além dela. 

 

32. O ecossistema é imprescindível para o homem. A presença de recursos naturais permite 
que possamos usufruir de uma melhor qualidade de vida e, por isso, esses recursos 
precisam ser explorados de forma consciente para que não se tornem escassos. Com 
relação ao tema assinale a opção correta: 

a) Parte do que sabemos sobre as plantas medicinais e suas propriedades vem das pesquisas 

americanas realizadas no território nacional. 

b) A Constituição brasileira não menciona nada sobre preservar a integridade e a diversidade do 

patrimônio genético brasileiro, assim como não fala nada a respeito de fiscalizar as instituições de 

pesquisa que eventualmente trabalhem com componentes desse patrimônio. 

c) Entende-se por patrimônio genético a informação de origem genética de espécies vegetais, 

animais, microbianas, ou espécies de outra natureza, incluindo substâncias oriundas do 

metabolismo destes seres vivos. 

d) O termo biopirataria foi lançado em 2014 para alertar sobre o fato que recursos biológicos e 

conhecimentos indígenas estavam sendo roubados e patenteados por empresas multinacionais 

estrangeiras, sem que as comunidades nativas que geraram os conhecimentos participassem dos 

lucros. 

 

33. Com relação ao Estado de Santa Catarina, assinale a alternativa verdadeira: 

a) Possui 234 municípios. 

b) É o décimo estado brasileiro com maior extensão territorial e o oitavo mais populoso. 

c) As dimensões territoriais abrangem uma área de 95 736,165 km², sendo maior do 

que Portugal ou a soma dos estados brasileiros do Rio de Janeiro e Espírito Santo com o Distrito 

Federal. 

d) Os índices sociais do estado estão entre os piores do país e do continente americano. Possui o 

http://www.ccst.inpe.br/wp-content/uploads/2014/10/Futuro-Climatico-da-Amazonia.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_unidades_federativas_do_Brasil_por_%C3%A1rea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_estados_do_Brasil_por_popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito_Santo_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9ricas
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menor índice de expectativa de vida do país. 

 

34. Assinale qual o nome do Secretário de Segurança Pública de Santa Catarina: 

a) Artur Nitz 

b) Carlos Augusto Thives de Carvalho 

c) Paulo Henrique Henn 

d) César Augusto Grubba 

 

35. A Polícia Militar possui dois quadros de acesso: Praças e Oficiais. Com relação as 
Praças, assinale a opção que mostra a sequência correta do menor para o maior grau 
hierárquico: 

a) Soldado; 1º Sargento; 2º Sargento e Cabo. 

b) Soldado; Cabo; 3º Sargento; 2º Sargento; 1º Sargento e Sub Tenente. 

c) Soldado; 3º Sargento; Cabo e Sub Tenente. 

d) Soldado; Cabo; 1º Sargento; 2º Sargento e 3º Sargento. 

 

36. Assinale qual das estrofes abaixo pertence ao Hino de Santa Catarina: 

a) No céu peregrino da Pátria gigante/Que é berço de glórias e berço de heróis/Levanta-se em ondas de luz 

deslumbrante/O Sol, Liberdade cercada de sóis. 

b) Deixa para trás o presente/Olha o passado à frente/Vem com Martim Afonso a São Vicente/Galga a 

Serra do Mar! 

c) Mostremos valor constância/Nesta ímpia e injusta guerra/Sirvam nossas façanhas/De modelo a toda 

Terra. 

d) O teu fulgor de mocidade/Terra, tens brilho de alvorada/Rumores de felicidade/Canções e flores pela 

estrada. 

 

37. Com relação à  Política de Santa Catarina assinale a opção incorreta: 

a) Santa Catarina é governada como uma república, e possui três ramos (poderes) governamentais. 

b) A atual Constituição da Santa Catarina, foi adotada em 1989. 

c) O Poder Executivo de Santa Catarina está centralizado no governador, que é eleito em sufrágio 

universal e voto direto e secreto, pela população para mandatos de até quatro anos de duração. 

d) Santa Catarina está dividida em um total de 295 municípios. O maior deles é Florianópolis, o mais 

populoso e mais rico do estado. Sua região metropolitana possui aproximadamente 1,1 milhão de 

habitantes. 

 

38.  Das opções abaixo, qual não exprime um acontecimento importante que aconteceu neste mês de 
setembro no mundo:  

a) Brasil perde grau de investimento na classificação de crédito da Standard and Poor’s. Perdendo o selo 

de bom pagador. 

b) Governo da Venezuela fecha fronteiras de mais três municípios com a Colômbia. 

c) Japão enfrenta pior seca da história do país. 

d) Elizabeth II é a monarca a ocupar por mais tempo o trono britânico. 

 

39.  Vários países da Europa estão recebendo refugiados de um determinado país que está em guerra 
civil, assinale de onde eles estão fugindo: 

a) Turquia 

b) Síria 

c) Iraque 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Expectativa_de_vida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Catarina
https://pt.wikipedia.org/wiki/1989
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_executivo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sufr%C3%A1gio_universal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sufr%C3%A1gio_universal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_do_Norte/Nordeste_Catarinense
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d) Líbano 

 

40.  O envelhecimento da população é uma tendência em muitos países e seu reflexo pode ser 
observado no consumo, mercado de trabalho, organização familiar e nos gastos do governo com 
saúde e previdência social. Sobre a Previdência Social assinale a opção correta: 

a) Para manter o sistema em equilíbrio, o país precisa ter um número menor de pessoas no mercado de 

trabalho em relação ao número de beneficiados na previdência. 

b) Chama-se de déficit previdenciário o resultado positivo do cálculo a partir da diferença entre a 

arrecadação dessas contribuições e as despesas com os benefícios. 

c) Em relação ao fator demografia, quanto maior é a expectativa de vida de uma população, menor é o 

gasto do governo com a aposentadoria dos trabalhadores. 

d) A principal fonte de recursos para pagar as despesas da aposentadoria pública é a cobrança de um 

tributo em folha de pagamento. 
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A correção será efetuada exclusivamente pelo gabarito. 

 
Preencha com ATENÇÃO! 

 
 

Candidato (nome):   
 

 

 

Assinatura: Inscrição nº:   
 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A                     
B                     
C                     
D                     

 

 

 

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A                     
B                     
C                     
D                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


