
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU 
 

FOZ PREVIDÊNCIA  
 

Concurso Público - Edital 01/01/2018 
 

Prova Objetiva e Discursiva – 22/07/2018 
 

   

 

INSCRIÇÃO 
 

TURMA 
 

NOME DO CANDIDATO 
 
 
 

   

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:  
ORDEM 

 

601 – Assistente Previdenciário  
 

INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. 

3. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 

4. A prova é composta de 35 questões objetivas 1 questão discursiva. 

5. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre 
na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

6. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos 
aplicadores de prova. 

7. Ao receber o cartão-resposta e a folha de versão definitiva, examine-os e verifique se o nome impresso 
neles corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente aos 
aplicadores de prova. 

8. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não 
ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

9. A questão discursiva deverá ser resolvida no caderno de provas e transcrita NA ÍNTEGRA para a folha de 
versão definitiva, com caneta preta. 

Serão consideradas para correção apenas as respostas que constem na folha de versão definitiva. 

10. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das 
respostas para o cartão-resposta e para a folha de versão definitiva. 

11. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo detector 
de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco 
plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado também o porte de 
armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido 
quando indicado para o atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, 
réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação médica, 

devendo o candidato, então, respeitar o subitem 5.15.5 do Edital. 

h) Emprestar materiais para realização das provas. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo. 

12. Ao concluir a prova, comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o caderno de 
prova, o cartão-resposta e a folha de versão definitiva. 

13. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas. 

 
 
 

Língua 
Portuguesa 

 
 
 
 

Raciocínio 
Lógico  

 
 
 
 

Informática 
 
 
 
 

Noções de 
Administração 

Pública e 
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Redação 

 

RESPOSTAS 

01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 
01 - Considere o seguinte trecho (adaptado de <https://www.bbc.com/portuguese/geral-43435538>): 
 

Ornitorrincos amamentam de uma forma completamente diferente dos outros animais – e isso pode fazer com que se tornem 
aliados importantes dos cientistas no esforço para combater as ____________. Pesquisadores australianos descobriram em 2010 
que o leite do ornitorrinco contém uma proteína potente que evita a proliferação desses ____________. Seu sistema de 
amamentação pode estar ligado às propriedades ____________ do leite, de acordo com os cientistas. A resistência ____________ 
ocorre quando as bactérias acumulam uma tolerância contra os antibióticos e passam essa resistência para a próxima geração de 
bactérias, produzindo ____________. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) super-bactérias – microorganismos – antibacterianas – antimicrobiana – super-espécies. 
►b) superbactérias – micro-organismos – antibacterianas – antimicrobiana – superespécies. 
c) super bactérias – micro-organismos – anti-bacterianas – anti-microbiana – super espécies. 
d) super bactérias – microorganismos – antibacterianas – antimicrobiana – superespécies. 
e) superbactérias – micro-organismos – anti-bacterianas – anti-microbiana – super-espécies. 

 

 
02 - Considere o seguinte texto: 
 

É consenso entre os cientistas que o ser humano se originou na África, mas pouco se sabe como nossa espécie evoluiu 
dentro do continente. Muitos haviam assumido que os primeiros ancestrais humanos se originaram como uma única população 
ancestral relativamente grande e trocaram genes e tecnologias como ferramentas de pedra de uma maneira mais ou menos 
aleatória. 

__________, um novo estudo desafia essa visão. Um grupo de cientistas, liderados pela Dra. Eleanor Scerri, pesquisadora 
do Instituto Max Planck para a Ciência da História Humana, descobriu que os ancestrais humanos estavam espalhados pela África 
e amplamente separados por uma combinação de habitats diversos e mudanças nas fronteiras ambientais, como florestas e 
desertos. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima. 
 

►a) Contudo. 
b) Portanto. 
c) Por isso. 
d) Consequentemente. 
e) Logo. 

 

 
03 - Considere o seguinte texto: 
 

Em meio _____ escassez de recursos, não foi possível dar atenção especial _____ todos os que mais precisavam de ajuda. 
Contudo, __________ que foi possível identificar como casos críticos, foi dispensado tratamento prioritário. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) a – a – àqueles. 
b) à – à – aqueles. 
►c) à – a – àqueles. 
d) a – a – aqueles. 
e) a – à – àqueles. 

 

 
04 - Considere o seguinte trecho de um texto publicado no jornal El país, em sua edição de 1º/07/2018: 
 

Os caçadores do programa de Kirkland eliminaram em um ano mais de 800 repteis dessa especie. Ninguem acredita que seja 
possivel extermina-los. O desafio atual é conter sua população, e essa estrategia tem sido a mais bem-sucedida. Os rastreadores 
tem acesso a caminhos de terra que entram nas regiões dos Everglades fechadas ao publico. Andam lentamente de carro por eles 
verificando as margens do caminho em busca dessas cobras. 

 

Quantas palavras, nesse trecho, deveriam estar acentuadas, mas não estão? 
 

a) 4. 
b) 5. 
c) 6. 
d) 7. 
►e) 8. 
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05 - Assinale a alternativa corretamente pontuada. 
 

a) Trata-se da terapia larval (ou larvoterapia), que como o nome sugere, é o uso de larvas, no caso moscas para a cicatrização 
de ferimentos que resistem à cicatrização. 

b) Trata-se da terapia larval (ou larvoterapia) que, como o nome sugere é o uso de larvas, no caso moscas, para a cicatrização 
de ferimentos, que resistem à cicatrização. 

c) Trata-se da terapia larval (ou larvoterapia) que como o nome sugere é: o uso de larvas no caso moscas, para a cicatrização 
de ferimentos que resistem à cicatrização. 

►d) Trata-se da terapia larval (ou larvoterapia), que, como o nome sugere, é o uso de larvas, no caso moscas, para a cicatrização 
de ferimentos que resistem à cicatrização. 

e) Trata-se da terapia larval, (ou larvoterapia), que como o nome sugere é o uso de larvas; no caso moscas; para a cicatrização 
de ferimentos, que resistem, à cicatrização. 

 
06 - Considere o seguinte trecho de um texto retirado do jornal El País (https://brasil.elpais.com/brasil/2018/06/14/ciencia/ 

1528961412_619152.html): 
 

O impacto dos humanos sobre a vida selvagem tem muitas arestas. 
 

Numere os parênteses, identificando a ordem das ideias para que o texto apresente lógica textual. 
 

(   ) Além disso, esses espaços naturais são cada vez mais reduzidos e esquartejados, e sua qualidade se reduz a cada 
nova infraestrutura que os cerca. 

(   ) Mas há outra forma de se esconder das pessoas: só sair quando elas vão dormir. 
(   ) A mais evidente é a redução do espaço disponível para os animais à medida que a espécie humana foi se expandindo 

pelo globo. 
(   ) Uma das consequências de tudo isto é que os animais se movem cada vez menos nas zonas com presença humana 

e se refugiam em áreas cada vez mais diminutas. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo. 
 

a) 4 – 2 – 1 – 3. 
b) 3 – 4 – 2 – 1. 
c) 2 – 1 – 3 – 4. 
d) 4 – 2 – 3 – 1. 
►e) 2 – 4 – 1 – 3. 

 
07 - Considere o seguinte texto: 
 

Os autores da pesquisa afirmam que essa diferença pode causar problemas de autoestima e distorção na autoimagem, já que as 
pessoas se veem de uma forma diferente do que realmente são. 

 

O trecho sublinhado exprime, em relação ao trecho anterior: 
 

a) temporalidade. 
►b) causalidade. 
c) condicionalidade. 
d) finalidade. 
e) proporcionalidade. 

 
08 - Considere a seguinte frase: 
 

Mesmo que não __________ sofrendo ameaça iminente, convém que __________ nosso estado de alerta e que __________ as 
devidas precauções. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem na frase. 
 

a) estamos – mantenha – tomemos. 
b) estejemos – mantenhamos – tomem. 
c) estamos – mantenhemos – tomamos. 
►d) estejamos – mantenhamos – tomemos. 
e) esteja – mantenhamos – tomamos. 

 
09 - Considere o seguinte texto: 

 

Usando modelos geométricos, os pesquisadores puderam calcular a distorção relativa de diversas partes do rosto com a câmera 
posicionada a diferentes distâncias, e chegaram à conclusão ________ o ideal é tirar a foto com a câmera a 1,5 metros do rosto. 
A 30 centímetros, a distorção da largura do nariz chega a ser de até 30%. 

 

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna acima. 
 

a) em que. 
b) onde que. 
►c) de que. 
d) cuja qual. 
e) porque. 
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10 - Na edição de 14/03/2018, a revista Veja publicou entrevista com Michael Wolff, o jornalista que publicou um livro sobre os 
100 primeiros dias do governo Trump. A seguir, são reproduzidas algumas das perguntas a que ele respondeu. Numere a 
coluna da direita, relacionando as respostas com as respectivas perguntas. 
 

1. O que explica a eleição de Trump à Presidência 
americana? 

2. Como observador íntimo do governo Trump, 
como imagina seus próximos lances? 

3. Que vantagem um vendedor nato como Trump 
obteria ao virar presidente? 

4. O senhor teve direito a um espaço reservado, só 
seu, na Casa Branca. Na prática, o que esse 
salvo-conduto lhe proporcionou? 

(   ) Tudo o que move Trump é a busca da fama e da 
atenção. Hoje, ele conseguiu o que queria: riqueza, 
poder e, de brinde, a Presidência americana. 

(   ) Sentado num sofá, fiz cerca de 200 entrevistas com 
pessoas que me contaram como é trabalhar e 
conviver com Donald Trump. Mas o principal era 
estar, despercebido, no centro das decisões. 

(   ) Veremos. O segundo ato vai começar 
provavelmente em novembro, com as eleições para 
o Congresso. E eu aposto que será um segundo ato 
muito sangrento. 

(   ) Eis um mistério fantástico que diz algo sobre o 
tempo em que estamos vivendo. Sinto que todos 
ainda querem entender como isso aconteceu e o 
que significa para o mundo. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 4 – 2 – 3 – 1. 
►b) 3 – 4 – 2 – 1. 
c) 2 – 1 – 3 – 4. 
d) 3 – 1 – 2 – 4. 
e) 2 – 4 – 1 – 3. 

 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
11 - Observe a seguinte sequência de letras, que foi formada de acordo com uma certa regra. 
 

 

 
 
 

De acordo com essa regra, a quantidade de letras “B” na etapa 31 será de: 
 

a) 11. 
b) 14. 
►c) 15. 
d) 16. 
e) 23. 

 

12 - Uma receita que pede 
 
2

1

2
 xícaras de farinha e 2 ovos serve 4 pessoas. Imaginando que as proporções se mantenham, 

para preparar uma receita que serve 2 pessoas serão necessários: 
 

►a) 
 
1

1

4
 xícara de farinha e 1 ovo. 

b) 
 
1

1

2
 xícara de farinha e 2 ovos. 

c) 
 
2

1

4
 xícaras de farinha e 1 ovo. 

d) 1 xícara de farinha e 2 ovos. 

e) 1 xícara de farinha e 1 ovo. 
 
*13 - Ao lado temos parte de uma tabela, cujos números em cada coluna seguem uma certa regra. 
 

Sabendo que essa tabela continua, em que linha se terá o mesmo valor nas 
duas colunas? 

 

a) Linha 65. 
b) Linha 60. 
c) Linha 55. 
d) Linha 45. 
e) Linha 40. 

 
* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento. 
  

A AB ABA ABAB 

etapa 1 etapa 2 etapa 3 etapa 4 

... 
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14 - Um modelo de carro é vendido com opcionais de freios ABS, câmbio automático, ou ambos. Num mês, foram vendidas 
291 unidades desse veículo, sendo que 243 tinham freios ABS e 129 câmbio automático. Quantos veículos, vendidos 
nesse mês, possuíam simultaneamente freios ABS e câmbio automático? 

 

a) 210. 
b) 177. 
c) 162. 
d) 114. 
►e) 81. 

 
15 - Um vidro especial deixa passar somente 30% da luz que incide sobre ele. 
 

  

 

Que percentual da luz que incide passará se dois desses vidros forem sobrepostos, como indica a figura? 
 

a) 6%. 
►b) 9%. 
c) 15%. 
d) 60%. 
e) 90%. 

 
16 - Numa fábrica, todos os funcionários que trabalham na linha de produção usam capacete. Com base nisso, é correto 

afirmar: 
 

a) Se um funcionário usa capacete, então ele não trabalha na linha de produção. 
b) Se um funcionário não trabalha na linha de produção, então ele não usa capacete. 
►c) Se um funcionário não usa capacete, então ele não trabalha na linha de produção. 
d) Se um funcionário usa capacete, então ele trabalha na linha de produção. 
b) Se um funcionário não usa capacete, então ele trabalha na linha de produção. 

 
17 - Considere as seguintes premissas: 
 

‒ Se é domingo então Marcelo faz caminhada. 
‒ Se chover então Marcelo não faz caminhada. 
‒ Se não é domingo então Marcelo acorda cedo. 
‒ Marcelo acordou tarde. 

 

Com base nessas premissas, pode-se concluir que: 
 

a) Não é domingo. 
►b) Não choveu. 
c) Marcelo não fez caminhada. 
d) Choveu. 
e) Marcelo dormiu tarde. 

 

INFORMÁTICA 
 
18 - O phishing ocorre por meio do envio de mensagens eletrônicas que: 
 

1. tentam se passar pela comunicação oficial de uma instituição conhecida, como um banco, uma empresa ou um site 
popular. 

2. enviam programas capazes de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmos de 
computador para computador. 

3. procuram atrair a atenção do usuário, seja por curiosidade, seja por caridade ou pela possibilidade de obter alguma 
vantagem financeira. 

4. são capazes de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado do computador. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

  

luz 

30% da luz 
da entrada ? 

luz 
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19 - Em relação às classes de endereçamento IP, de 32 bits, é correto afirmar: 
 

a) Em uma classe A, o endereço é dividido em 24 bits para o netid e 8 bits para o hostid. 
b) Em uma classe A, o endereço é dividido em 16 bits para o netid e 16 bits para o hostid. 
c) Em uma classe D, o endereço é dividido em 8 bits para o netid e 24 bits para o hostid. 
d) Em uma classe B, o endereço é dividido em 8 bits para o netid e 24 bits para o hostid. 
►e) Em uma classe C, o endereço é dividido em 24 bits para o netid e 8 bits para o hostid. 

 
20 - Em relação à segurança na web, é correto afirmar: 
 

a) O protocolo HTTP criptografa o conteúdo entre o servidor de páginas e o browser do usuário. 
►b) O protocolo HTTPS utiliza certificados digitais para assegurar a identidade tanto do site de destino como a identidade do 

usuário, quando disponível. 
c) O Internet Message Access Protocol (IMAP) permite o acesso e a transferência segura de arquivos entre clientes e servidores 

de arquivos (ftp). 
d) Os protocolos H323 e SIP são utilizados em programas P2P inseguros e devem ser bloqueados nos roteadores. 
e) O Modelo de Objeto de Documento (DOM) substitui o HTML, fornecendo acesso seguro a sites de comércio eletrônico. 

 
21 - Considere a figura abaixo, que representa o grupo Parágrafo do editor de texto do Microsoft Office: 
 

 
 

Sobre esse grupo, assinale a alternativa correta. 
 

a) Os três primeiros ícones, apresentados na segunda linha, são, respectivamente, alinhamento a esquerda, alinhamento 
centralizado e justificado. 

b) A lista de vários níveis é utilizada para a inserção e geração automática de sumários. 
c) O recurso “realce”, que permite fazer o texto parecer como se tivesse sido marcado com um marca-texto, é acionado pelo 

ícone com a imagem de um balde despejando tinta (penúltimo ícone da segunda linha). 
►d) O penúltimo ícone da primeira linha permite classificar os parágrafos selecionados. 
e) O quinto ícone da segunda linha permite aumentar o recuo do texto. 

 
22 - Em relação aos recursos do editor de texto do Microsoft Office, é correto afirmar: 
 

►a) As opções “esquerdo”, “centralizado”, “direito”, “decimal” e “barra” são opções de alinhamento das tabulações. 
b) As “margens” são classificadas em retrato ou paisagem. 
c) As “marcas d’água” são caixas de texto dispostas no formato “Quadrado”. 
d) As “quebras” são organizadas em dois grupos: quebras de seção e quebras de linhas. 
e) As opções “antes” e “depois” no grupo “espaçamento” da caixa “Parágrafo” permitem definir o espaço entre linhas. 

 
23 - Em relação à planilha eletrônica do Microsoft Office, é INCORRETO afirmar: 
 

a) Os endereços de células são formados por letras e números, representando, respectivamente, colunas e linhas. 
b) Ao atribuir a fórmula =CONT.SE(E2:E6;">2") a uma célula, o Excel irá contar o número de células que tenham valores maiores 

que 2. 
c) O símbolo ^, usado por exemplo na fórmula 2^3 no Excel, representa a operação de potenciação ou exponenciação. 
d) Na fórmula =SE(H3<H4;1;0), o resultado será 1 se e somente se o conteúdo da célula H3 for menor que o conteúdo da célula 

H4. 
►e) O uso do símbolo # antes do nome da coluna ou do número da linha nas referências das células fixa o endereço, evitando 

que as referências das células sejam atualizadas ao serem copiadas ou movidas para outras células. 
 
24 - Em relação às configurações básicas de acesso aos servidores de e-mail, é correto afirmar: 
 

a) Os endereços dos serviços POP3 e IMAP são utilizados no campo “servidor de saída de e-mails”. 
b) O endereço do serviço SMTP deve ser informado no campo “servidor de entrada de e-mails”. 
c) As portas 25, 110 e 587 são, respectivamente, as portas padrões para os serviços POP3, SMTP e IMAP. 
►d) Os servidores de e-mail que requerem conexão TLS/STARTTLS possibilitam o envio de mensagens seguras. 
e) Clientes de e-mail web utilizam as portas 80 e 21 para envio e recebimento de e-mails seguros. 

 
25 - Em relação ao uso do gerenciador/explorador de arquivos do Microsoft Windows, é correto afirmar: 
 

a) Os atalhos CTRL+C e CTRL+Z são, respectivamente, para copiar e colar arquivos e pastas. 
b) A combinação ALT+P imprime a tela atual. 
►c) As teclas CTRL+E selecionam a caixa de pesquisa. 
d) Ao serem selecionadas as pastas e teclas CTRL+INS, SHIFT+DEL e CTRL+W, respectivamente, copiam-se, removem-se e 

movem-se as pastas selecionadas. 
e) A tecla F11 abre uma nova janela. 
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NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 
 
26 - Em relação aos princípios fundamentais da Administração Pública, é correto afirmar: 
 

a) O planejamento prescinde da programação financeira de desembolso, porque tem objetivo plurianual. 
b) A autonomia municipal permite o desenvolvimento de políticas próprias de saúde, independentemente de planejamento com 

as políticas de saúde. 
c) Os serviços municipais não podem ser prestados por empresas terceirizadas. 
►d) A descentralização das atividades da Administração federal é permitida no serviço público mediante convênio entre as 

unidades federadas devidamente aparelhadas para a execução da atividade. 
e) O controle da Administração Pública pode representar custo adicional nas situações de risco, em especial nos casos de 

delegação de competência, em que o custo do controle seja superior ao custo da atividade. 
 
27 - Com relação à estrutura organizacional, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) A estrutura organizacional é a maneira pela qual as atividades da organização são divididas, organizadas e 
coordenadas. 

(   ) Nas estruturas organizacionais do setor público, a comunidade é o cliente externo. 
(   ) Ao servidor público municipal é possível atribuir relações de subordinação. 
(   ) A estrutura organizacional pública ou privada é eficiente quando permite o alcance dos objetivos preestabelecidos e 

é eficaz na medida em que o faz com os mínimos recursos e custos. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – F. 
b) V – F – F – V. 
c) F – V – F – V. 
d) F – F – V – F. 
►e) V – V – V – F. 
 

28 - Quanto ao treinamento necessário para o início do exercício das atividades de um indivíduo aprovado em concurso e 
recém-nomeado para o cargo de Auxiliar de Enfermagem em uma Prefeitura, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

►a) Deve ser encaminhado para participar do Programa de Saúde Comunitária. 
b) Deve ser informado sobre os procedimentos administrativos da unidade. 
c) Deve ser encaminhado para a unidade de recursos humanos, para ser incluído na programação de treinamento da unidade. 
d) Deve ser informado sobre os programas de desenvolvimento de novas habilidades disponíveis na unidade. 
e) Deve ter suas práticas analisadas. 

 
29 - Em um determinado município localizado em região de fronteira, o desemprego registrado é de 18% da população 

economicamente ativa. A prefeitura elabora um edital de licitação, na modalidade “menor preço”, para a contratação de 
serviços de conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção e transporte de 
maquinário de sua propriedade. Em face da possibilidade de uma empresa do país vizinho participar e ganhar a licitação, 
assinale a alternativa que apresenta uma especificidade que a prefeitura poderá incluir no edital de licitação, com respaldo 
legal. 

 

a) Isenção de tributos municipais às empresas que comprovarem maior absorção de mão de obra local. 
►b) Estabelecimento de margem adicional para as empresas que comprovarem maior absorção de mão de obra e uso de 

fornecedores nacionais. 
c) Estabelecimento de margem adicional para empresas situadas no município que comprovadamente tenham recebido imóveis 

em doação do município. 
d) Dispensa da elaboração de planilha de custos de salários e encargos detalhada àquelas empresas que priorizarem a 

contratação de mão de obra local. 
e) Cancelamento da inscrição dos concorrentes que não comprovarem a absorção de 50% dos desempregados locais. 

 
30 - O artigo 8º da Lei Municipal Complementar 17, de 30 de agosto de 1993, dispõe sobre as condições para ingresso no 

serviço público. Com base no disposto na lei, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Por ser Foz do Iguaçu um município de fronteira, paraguaios e argentinos podem prestar concurso e ser admitidos 
como funcionários da Prefeitura de Foz de Iguaçu. 

2. Todas as pessoas com situação eleitoral regular no Brasil podem prestar concurso e, se aprovadas, podem ser 
contratadas, desde que atendam a todos os outros requisitos legais. 

3. Todas as pessoas com direitos políticos cassados no Brasil podem prestar concurso e, se aprovadas, podem ser 
contratadas, desde que atendam a todos os outros requisitos legais. 

4. Todas as pessoas portadoras de necessidade especiais podem prestar concurso e, se aprovadas, podem ser 
contratadas, desde que atendam a todos os outros requisitos legais. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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31 - O artigo 10 da Lei Complementar 107, de 19 de abril de 2006, trata da aposentadoria por invalidez. Em relação a essa 
condição, é correto afirmar: 

 

a) O funcionário poderá ser aposentado por invalidez ao se declarar inapto para exercer o serviço para o qual foi designado. 
►b) O servidor aposentado por invalidez não poderá receber menos de 90% do menor provento pago pelo município. 
c) O servidor aposentado por invalidez, com espírito empreendedor, que abrir negócio próprio poderá optar por continuar 

recebendo seus proventos de aposentadoria por invalidez. 
d) A remuneração da aposentadoria por invalidez decorrente de acidente no exercício da função está sujeita à mesma 

proporcionalidade de vencimentos da aposentadoria por tempo de serviço. 
e) Verificado o exercício de atividade laboral do aposentado por invalidez, a remuneração é suspensa, sem demais providências. 

 
 
32 - Em relação aos servidores ocupantes de cargo em comissão, é correto afirmar: 
 

a) Se concursado, terá sua aposentadoria calculada a partir do Regime Geral de Previdência Social. 
b) Se concursado, o tempo de exercício do cargo em comissão será contado em dobro no cálculo dos proventos de 

aposentadoria. 
c) Se concursado, a remuneração do cargo em comissão será descontada do cálculo dos proventos da aposentadoria. 
d) Após 30 anos de serviço público para mulheres e 35 anos para homens, a avaliação para determinar o valor dos proventos 

de aposentadoria será feita por seus pares. 
►e) Se concursado, a remuneração do cargo em comissão poderá ser considerada no cálculo dos proventos de aposentadoria se 

a permanência no cargo ocorrer no mínimo nos cinco anos anteriores à aposentadoria. 
 

 
33 - Com base no artigo 6º da Lei 9.717, de 27 de novembro de 1998, segundo o qual “fica facultada à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios a constituição de fundos integrados de bens, direitos e ativos, com finalidade 
previdenciária, desde que observados os critérios de que trata o artigo 1º”, assinale a alternativa correta. 

 

►a) Os recursos do fundo devem ser depositados e aplicados em conta exclusiva e distinta da conta dos outros órgãos e unidades 
do ente federado em questão. 

b) Considerando o caráter público dos recursos do fundo, eles podem ser utilizados para qualquer fim, desde que mediante 
contrato de cessão onerosa de recursos. 

c) As fundações municipais podem investir em títulos da dívida do município, desde que a remuneração esteja relacionada à 
taxa SELIC. 

d) Nos casos em que o fundo contratar gestor exclusivo, com reconhecida competência técnica, poderá aumentar a taxa de 
administração cobrada, mediante vinculação de performance. 

e) Os fundos municipais podem adquirir imóveis de interesse do município abaixo do valor de mercado exclusivamente com 
finalidade assistencial. 

 

 
34 - Com relação à origem das funções do Estado, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) A primeira função do Estado é a proteção dos indivíduos em relação a ameaças externas. A segunda função é a 
defesa uns dos outros. 

(   ) A terceira função do Estado é regular o mercado, visando o equilíbrio das negociações e a criação de riqueza para 
todos, de forma igualitária. 

(   ) A quarta função do Estado é prover infraestrutura, porquanto é oneroso para um único indivíduo construir e manter 
estradas e outros bens comuns, que serão utilizados por todos. 

(   ) A quinta função do Estado deriva da necessidade de infraestrutura e se refere à necessidade de Pesquisa e 
Desenvolvimento. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – F – V. 
b) V – V – F – V. 
►c) V – F – V – V. 
d) F – V – V – F. 
e) V – F – V – F. 

 
 
35 - Em relação aos princípios constitucionais da Administração Pública, é correto afirmar: 
 

a) Ao servidor público é permitido, no exercício de suas funções, fazer tudo o que a lei não proíbe. 
b) Ao servidor público é facultado tomar decisões relativas à destinação dos recursos públicos entre comunidades, com base em 

seu bom senso e discernimento individual. 
c) As obras a serem construídas em comunidades carentes devem ser propostas por políticos que representem aquela região. 
►d) A seleção de monumento artístico a ser construído em comunidades deve ser precedida de consulta à população. 
e) A construção de monumento artístico em comunidade, se licitada na forma da lei, pode absorver grande parte da arrecadação 

própria do município. 
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RASCUNHO

 

 

Leia o seguinte texto: 
 

A pergunta pairava em uma legenda na tela da TV durante o programa apresentado por Leilane Neubarth no canal Globo News: 
“Policiais de folga devem reagir a assaltos?”. O motivo do questionamento era a notícia sobre a atitude da policial militar Kátia da Silva 
Sastre, que disparou três tiros e matou um assaltante em frente à escola em que a filha dela estuda, em Suzano (SP), quando iria 
participar de uma festa do Dia das Mães. No dia seguinte à ocorrência, a cabo da PM, que está na corporação há 20 anos, foi 
homenageada pelo governador paulista, Márcio França. Recebeu flores e elogios. “Ela é um exemplo do que um policial deve fazer. Por 
ela, pela sociedade, pela própria filha”, disse França. O secretário da Segurança Pública do Estado, Mágino Alves, reforçou as palavras 
do governador ao afirmar que a policial agiu corretamente, seguindo o protocolo da PM. O secretário aproveitou para lembrar que a 
população em geral não deve reagir a tentativas de assalto. 

Dentro dessa premissa, parece perfeitamente legítimo que um telejornal questione se um policial de folga deve seguir a 
recomendação que vale para a população em geral ou reagir. A reação de muitos dos telespectadores não foi responder à pergunta, e 
sim criticá-la com veemência, como se o assunto não pudesse ser nem sequer debatido. Entre os internautas que aproveitaram a 
oportunidade para manifestar sua visão maniqueísta está a âncora do “SBT Brasil”, Rachel Sheherazade, para quem a pergunta é 
“estúpida”. Pelo Twitter, Leilane respondeu às provocações de forma igualmente visceral: “As pessoas não querem ler, assistir nem 
entender nada. Querem apenas odiar. Extravasar seu ódio, sua própria violência interna contra tudo que vem acontecendo nesse país”. 
O tom da resposta, talvez pelo calor do momento, pode ser exagerado, mas o que ela diz resume a cultura de ódio que divide a sociedade 
brasileira justamente nas questões que exigem um debate equilibrado. A pergunta exibida no noticiário nem mesmo tocava no ponto 
crucial da ação da policial: se ela deveria ter atirado com a intenção de matar, como fez, ou tentado desarmar o assaltante que, segundo 
ela, já havia efetuado dois disparos. Também não se indagou se cabe ao governador do Estado homenagear a policial pela bravura, 
mesmo fora de serviço. A questão era simples, sem viés ideológico, sem qualquer apologia a fazer justiça com as próprias mãos ou 
condenação ao uso de letalidade policial. Por isso mesmo merece ser formulada. Perguntar não ofende. 

(Disponível em: <https://istoe.com.br/tiros-flores-e-intolerancia/>) 

 
 
Escreva um texto respondendo a questão formulada no início do texto-base. 
 

Seu texto deve: 
 

• ter entre 10 e 12 linhas; 
• contextualizar o tema; 
• apresentar justificativas do posicionamento defendido. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

REDAÇÃO 

Limite mínimo 


