INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ/SP
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2018

CÓD 102 - AGENTE PREVIDENCIÁRIO
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO
1. Este Caderno contém a Prova Escrita/Objetiva abrangendo conteúdos de Língua
Portuguesa (10 questões), Matemática (5 questões), Noções de Informática-MS
Windows 7 (10 questões), Conhecimentos Específicos (10 questões) e Atualidades
(5 questões),
Verifique se o caderno tem algum erro, caso haja, comunique o (a) FISCAL DE SALA.
2. Quando receber a FOLHA DE RESPOSTAS confira seu nome, seu número de
inscrição e o cargo de opção.
3. Assine à tinta (azul ou preta) no espaço próprio para assinatura.
4. Use como rascunho a última folha deste CADERNO DE QUESTÕES..
5. A duração total da prova é de 3 horas.
6. No período estabelecido para a realização da prova, está incluído o tempo
necessário à transcrição das respostas para as FOLHAS DE RESPOSTAS.
7. O CADERNO DE QUESTÕES deverá ser entregue juntamente com a FOLHA DE
RESPOSTAS.
8. Siga as instruções abaixo para preencher a FOLHA DE RESPOSTAS.
AO TRANSFERIR AS RESPOSTAS PARA A FOLHA DE RESPOSTAS:
1 - Use apenas caneta esferográfica (tinta azul ou preta)
2 - Preencha toda área reservada à opção correspondente
resposta
solicitada em cada questão;
3 - Assinale apenas uma alternativa em cada questão. Sua resposta não
será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões
não assinaladas ou questões rasuradas.
4 - A FOLHA DE RESPOSTAS não deve ser dobrada, amassada ou
rasurada.
5 - NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
9. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até a entrega da prova pelo
último candidato.
10. O Gabarito Oficial será divulgado até cinco dias úteis após a realização desta prova
objetiva no site www.conselconcursos.com.br, onde também será disponibilizado um
exemplar deste CADERNO DE QUESTÕES.
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LÍNGUA PORTUGUESA
01. Quanto aos sinônimos, nas alternativas abaixo
há uma ERRADA. Assinale-a:
(A) imigrar = sair do país; emigrar = entrar no país.
(B) comprimento = medida; cumprimento = saudação.
(C) chácara = sítio; xácara = verso.
(D) consertar = arrumar; concertar = harmonizar.
__________________________________________
02. Assinale a alternativa em que está correto o
uso do acento indicativo de crase:
(A) O professor se comparou à alguém que tem
péssima memória.
(B) Ela se referiu às pessoas de péssima memória.
(C) As pessoas aludem à uma causa justa.
(D) Ela passou a ser discriminada à partir de suas
reflexões postadas na rede social.
___________________________________________
03. Assinale a alternativa que possui
substantivo comum, simples e abstrato:

um

(A) violeta
(B) medo
(C) caderno
(D) padaria
___________________________________________
04. Assinale a alternativa
colocação do pronome:

correta

quanto

à

(A) Preciso vê-lo, me disse o médico.
(B) Este é um relacionamento que absorve-me muito.
(C) Tudo se resolve com o tempo.
(D) Em tratando-se cores, prefiro as claras.
___________________________________________
05. Não há erro de regência em:
(A) Informei-lhe do acontecido durante a reunião.
(B) Que horas você ligou?
(C) Essa será a conclusão que o delegado chegará.
(D) Custa-me muito entender as tuas indiretas.
___________________________________________
06. Assinale a única alternativa incorreta quanto à
regência do verbo:
(A) Lembrou ao irmão que já era tarde.
(B) Moraram na Rua da Morada do Sol.
(C) Meu amigo perdoou ao avô.
(D) Lembrou de todos os momentos tristes.
__________________________________________
07. Marque a alternativa em que haja um artigo
definido e um artigo indefinido, respectivamente:

(A) Roberto é o funcionário aluna dessa empresa.
(B) Gostaria de viajar para um lugar no nordeste e a
Santa Catarina.
(C) Uma boa sessão de terapia é a melhor maneira de
evitar a depressão.
(D) A mobília que comprei é um pouco antiga.
___________________________________________
08. Das frases a
preposições, exceto:

seguir

todas

apresentam

(A) Fiz de tudo para te esquecer.
(B) Foi advertido por estar se comportando mal.
(C) Irei pôr um pouco d'água naquele pote.
(D) É uma novela imprópria para crianças.
___________________________________________
09. Das frases a seguir, a única que não contempla
um adjetivo é:
(A) Ciro foi, naquele dia quente, numa praia deserta.
(B) Marina é uma menina inteligente.
(C) Ali no alto havia uma marca.
(D) A comida estava cheirosa, mas Jair não podia
comer.
___________________________________________
10. A flexão do número INCORRETA é:
(A) catalão – catalões.
(B) retrós – retroses.
(C) quintal – quintais.
(D) ermitão – ermitões.
___________________________________________
MATEMÁTICA
11. Um coronel tem em seu batalhão dois grupos
de soldados: um composto de 288 sargentos e
outro de 360 cabos. Sendo você o coronel e
sabendo que cada grupo deve ser dividido em
equipes constituídas de um mesmo e maior
número de soldados possível, então você
redistribuiria seus soldados em:
a) oito grupos de 81 soldados.
b) nove grupos de 72 soldados.
c) vinte e quatro grupos de 27 soldados.
d) dois grupos de 324 soldados.
___________________________________________
12. Uma fábrica produz 480 camisetas em seis dias
quando quatro funcionários estão trabalhando.
Quantos funcionários são necessários para que
essa fábrica faça 600 camisetas em quatro dias?
(A) 4
(B) 6
(C) 7
(D) 8
___________________________________________

13. Quais são as raízes da equação x²-5x+6=0?
(A) S = {-2 e 4}
(B) S = {1 e 9}
(C) S = {2 e 3}
(D) S = {8 e 13}
__________________________________________
14. A distância entre os muros laterais de um
terreno retangular é de 12 metros. Sabendo que
uma diagonal desse lote mede 20 metros, a
distância do portão até o muro do fundo é de:
(A) 8 metros
(B) 12 metros
(C) 14 metros
(D) 16 metros
___________________________________________
15. Após 3 anos, 4 meses e 15 dias, o montante
(valor inicial + juros) produzido por um capital de
R$ 20.000,00 empregado à taxa de 0,4% ao mês
será de:
(A) M = R$ 23.400,00
(B) M = R$ 17.600,00
(C) M = R$ 28.800,00
(D) M = R$ 32.400,00
___________________________________________
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
16. Ao utilizar o comando Ctrl + X sobre um
arquivo na Área de Trabalho do Windows 7
(versão em português) a ação será de:
(A) Copiar o arquivo para que ele seja colado em
outro local, mantendo o original na Área de Trabalho.
(B) Criar uma cópia do arquivo na Área de Trabalho.
(C) Recortar o arquivo selecionado para que ele seja
colado em outro local.
(D) Excluir imediatamente o arquivo da Área de
Trabalho.
___________________________________________
17. O comando que deve ser utilizado no
Windows 7, versão em português, para excluir
um arquivo permanentemente é:
(A) Shift + Delete
(B) Shift + Alt Gr
(C) Ctrl + Num Lock
(D) Ctrl + Insert
___________________________________________
18. Quando um usuário, no MS Windows 7 em sua
configuração padrão, arrasta um arquivo da pasta
“Downloads” para a pasta “Área de Trabalho”
(Desktop), utilizando o botão direito do mouse:

(A) Cria-se um atalho na “Área de Trabalho” e o
arquivo original permanece na pasta “Downloads”.
(B) Exibe-se uma mensagem de erro informando que
a operação não pode ser realizada.
(C) Exibe-se um menu de opções para que o usuário
informe o que ele deseja.
(D) o arquivo é movido.
__________________________________________
19. Para que um computador conectado a uma
rede torne-se visível a outros computadores e
dispositivos conectados à mesma rede, no
Windows 7 em Língua Portuguesa, deve ser usada
a seguinte configuração ou ferramenta:
(A) "Assistente de configuração de rede" no painel de
controle.
(B) "Opções da Internet" nas configurações do
navegador.
(C) "Ativar descoberta de rede" nas configurações de
compartilhamento avançadas.
(D) "Solucionar problemas" nas configurações de rede.
___________________________________________
20. A Microsoft recomenda que o usuário que
deseja desinstalar um programa no Windows 7, em
Língua Portuguesa, que:
(A) use a facilidade para desinstalação de programas
existente no Painel de Controle.
(B) apague o arquivo executável do programa e use o
Editor de Registro para apagar as informações de
configuração do software removido.
(C) apague o arquivo executável do programa. O
Windows se encarregará de apagar os demais
arquivos e pastas do programa.
(D) apenas apague o ícone do programa na Área de
Trabalho. O Windows se encarregará do restante da
desinstalação.
___________________________________________
21. Para navegar entre as janelas dos programas
abertos diretamente (sem caixa de diálogo), no
MS-Windows, podemos usar a combinação das
teclas:
(A) Alt + Tab
(B) Alt + Esc
(C) F1 + Del
(D) F5 + Esc
___________________________________________
22. O usuário estará apto a excluir subpastas e
arquivos caso tenha a permissão de acesso
especial de NTFS, No Windows 7:
I Leitura.
II Modificar.
III Ler & Executar.
IV Gravação.
V Controle Total.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Está (ão) correta (s) a(s) sentença (s):
(A) Apenas os itens II, III e V.
(B) Apenas o item III.
(C) Apenas o item V.
(D) Apenas os itens I e IV.
___________________________________________
23. Análise as alternativas a seguir considerandose que o Windows 7 Professional, em português,
está instalado na unidade C de um computador:
(A) não será permitido salvar arquivos na raiz desta
unidade, mas somente em pastas e subpastas criadas
a partir da raiz.
(B) será permitido formatar esta unidade a partir do
Windows, porém, todos os arquivos e pastas serão
apagados e não poderão ser recuperados.
(C) clicando-se com o botão direito do mouse sobre
esta unidade, será possível acessar uma opção para
particionar (dividir) o disco.
(D) se uma pasta que contém 9 MB em documentos
for apagada do HD, ela será enviada para a lixeira e
poderá ser posteriormente recuperada.
___________________________________________
24. Assinale a alternativa cujo termo refere-se ao
método usado para prevenir o uso de software não
licenciado, bem como a sua utilização em mais
computadores que o permitido pelos termos de
licença da Microsoft (sistema operacional
Windows 7):
(A) Freeware
(B) Ativação do Windows
(C) Shareware
(D) Declaração de privacidade
___________________________________________
25. Um Agente Previdenciário necessita enviar 65
arquivos que estão na pasta relatórios de um
computador com Windows 7 Professional em
português, pelo webmail. Antes de compactar o
conteúdo da pasta, para verificar o tamanho em
disco ocupado pelos arquivos, o Agente
Previdenciário deve clicar:
(A) com o botão direito do mouse sobre o nome da
pasta e selecionar a opção Resumo.
(B) com o botão direito do mouse sobre o nome da
pasta e selecionar a opção Propriedades.
(C) no menu Propriedades e selecionar a opção
Tamanho.
(D) no menu Opções e na opção Propriedades.
___________________________________________

26. Segundo o artigo 3º da Lei 2348/2004, alterada
pelas Leis 3379/2014 e 3744/2018 integram o
regime próprio de previdência do Município de
Mairiporã todos os órgãos do Poder Executivo e
do Poder Legislativo, inclusive autarquias e
fundações - por eles instituídas ou mantidas,
compreendendo:
I - os segurados obrigatórios;
II - os segurados facultativos;
III - os aposentados;
IV - os pensionistas.
São corretos os mencionados em:
(A) I, III e IV, somente.
(B) I, II e III, somente
(C) I, II e IV, somente.
(D) I, II, III e IV
__________________________________________
27. Segundo o artigo 3º da Lei 2348/2004, alterada
pelas Leis 3379/2014 e 3744/2018 compete ao
IPREMA:
I - organizar e manter todos os serviços
administrativos,
financeiros
e
patrimoniais
necessários ao seu funcionamento;
II - arrecadar as contribuições devidas à
previdência municipal;
III - administrar com segurança os recursos
arrecadados;
IV - efetuar o pagamento dos benefícios
previdenciários a seus beneficiários;
V - praticar, por meio de seus órgãos, todos os
atos de gestão necessários ao perfeito e pleno
funcionamento do Instituto.
São corretos os mencionados em:
(A) I, IV e V, somente.
(B) II e III, somente.
(C) I, II, IV e V, somente.
(D) I, II, III, IV e V.
___________________________________________
28. Segundo o parágrafo único do artigo 5º da Lei
2348/2004, alterada pelas Leis 3379/2014 e
3744/2018 as diretrizes estabelecidas pelo
Conselho de Administração deverão orientar-se
pelos seguintes princípios:
1. Legalidade;
2. Segurança dos investimentos;
3. Rentabilidade real compatível com as premissas
atuariais;
4. Liquidez das aplicações para pagamento dos
benefícios;
5. Publicidade das informações.

São corretas os mencionados em:

___________________________________________

(A) 1, 2, 3, 4 e 5.
(B) 1, 2, 3, e 4.
(C) 1, 3 e 4.
(D) 2, 3, 4 e 5.
___________________________________________

32. De acordo com o Artigo 9º da Lei Nº.
9.717/1998, Compete à União, por intermédio do
Ministério da Previdência e Assistência Social:

29. De acordo com a Lei Nº 8.429/92 (e suas
alterações posteriores), os atos de improbidade
Administrativa são de natureza que:
I. Importam Enriquecimento Ilícito
II. Causam Prejuízo ao Erário
III. São Decorrentes de Concessão ou Aplicação
Indevida de Benefício Financeiro ou Tributário
IV. Atentam Contra os Princípios da Administração
Pública
Estão corretas as indicadas em:
(A) I, II, III e IV.
(B) I, III e IV, somente.
(C) I, II e IV, somente.
(D) II, III, somente.
__________________________________________
30. A utilização em obra ou serviço particular de
veículos, máquinas, equipamentos ou material de
qualquer natureza, de propriedade ou à disposição
de qualquer das entidades mencionadas no art. 1°
da Lei n° 8.429/92, bem como o trabalho de
servidores públicos, empregados ou terceiros
contratados por essas entidades, constituiu em
Ato de Improbidade Administrativa que:
(A) Importam Enriquecimento Ilícito.
(B) Causam Prejuízo ao Erário.
(C) São Decorrentes de Concessão ou Aplicação
Indevida de Benefício Financeiro ou Tributário.
(D) Atentam Contra os Princípios da Administração
Pública.
___________________________________________
o

31. De acordo com o Artigo 2 A da Lei 9.717/1998
(com Redação dada pela Lei nº 10.887, de 2004), a
contribuição da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, aos regimes próprios de
previdência social a que estejam vinculados seus
servidores NÃO PODERÁ ser:
I. Inferior ao valor da contribuição do servidor
ativo,
II Superior ao dobro desta contribuição.
III. Facultativa em caso de descumprimento da Lei
de Responsabilidade Fiscal.
Estão corretas as afirmações em:
(A) I, II e III.
(B) I e II, somente.
(C) I e III, somente.
(D) II e III, somente.

I - a orientação, supervisão e o acompanhamento
dos regimes próprios de previdência social dos
servidores públicos e dos militares da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
dos fundos a que se refere o art. 6º, para o fiel
cumprimento dos dispositivos desta Lei.
II - o estabelecimento e a publicação dos
parâmetros e das diretrizes gerais previstos nesta
Lei.
III - a apuração de infrações, por servidor
credenciado, e a aplicação de penalidades, por
órgão próprio, nos casos previstos no art.
8o desta
Lei. (Redação
dada
pela
Medida
Provisória nº 2.187-13, de 2001).
Estão corretas as afirmações em:
(A) I, II e III.
(B) I e II, somente.
(C) I e III, somente.
(D) II e III, somente.
___________________________________________
33. Segundo o Artigo 38 da Constituição Federal
de
1988
(Redação
dada
pela
Emenda
Constitucional nº 19, de 1998), ao servidor público
da administração direta, autárquica e fundacional,
no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as
seguintes disposições:
I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual
ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego
ou função;
II - investido no mandato de Prefeito, será afastado
do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado
optar pela sua remuneração;
III - investido no mandato de Vereador, havendo
compatibilidade de horários, perceberá as
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem
prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não
havendo compatibilidade, será aplicada a norma
do inciso anterior;
IV - em qualquer caso que exija o afastamento para
o exercício de mandato eletivo, seu tempo de
serviço será contado para todos os efeitos legais,
exceto para promoção por merecimento;
V - para efeito de benefício previdenciário, no caso
de afastamento, os valores serão determinados
como se no exercício estivesse.
Estão corretas as afirmações em:
(A) II, III, IV e V, somente.
(B) III e V, somente.
(C) I, II e IV, somente.
(D) I, II, III, IV e V.
___________________________________________

34. A Constituição Federal de 1988 prevê
expressamente que, ressalvados os casos
especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que
assegure:
(A) A igualdade de condições a todos os
concorrentes.
(B) o menor preço para a Administração Pública,
invariavelmente.
(C) a propriedade pública e o respeito à função social
da propriedade.
(D) a redução das desigualdades regionais e sociais.
___________________________________________
35. Segundo o Sistema AUDESP, a espécie de
contrato administrativo através no qual transferese a execução de serviço público para
particulares, por prazo certo e determinado é
definido como:
(A) Concessão.
(B) Permissão.
(C) Credenciamento.
(D) PPP patrocinada.
___________________________________________
ATUALIDADES
36. Entre os meses de Junho e Julho, ocorreu a
Copa do Mundo de Futebol, evento organizado
pela FIFA e transmitido para todo o planeta. Nessa
edição podemos afirmar que o país sede, a
seleção campeã e a vice-campeã foram
respectivamente nessa ordem:
(A) Japão, Bélgica e França.
(B) Rússia, França e Bélgica.
(C) Rússia, Bélgica e Croácia.
(D) Rússia, França e Croácia.
___________________________________________
37. Na primeira semana de Maio o nome “Wilton
Paes de Almeida” circulou pelos meios de
comunicação do Brasil e do Mundo sendo o
principal assunto do noticiário brasileiro na época.
O nome “Wilton Paes de Almeida” se refere ao
nome do:
(A) Juiz que expediu a prisão do ex-presidente Lula.
(B) Edifício na cidade de São Paulo que desabou após
um incêndio iniciado no quinto andar.
(C) Líder da greve dos caminhoneiros que interditou
diversas estradas pelo país e afetou a distribuição de
combustíveis e insumos para a população.
(D) Novo presidente da Colômbia, que inicia seu
mandato com denúncias de corrupção na Operação
Lava Jato acusado de receber propina da Odebrecht.
___________________________________________

38. Em maio, o Brasil quase entrou em colapso por
falta de combustíveis e abastecimento em virtude
da greve dos caminhoneiros, que interditaram
estradas pelo país e causou impactos econômicos
refletidos ao longo dos meses seguintes. Após
várias tentativas de acordo, o Governo Federal
anunciou:
(A) A redução de R$ 0,46 por litro do diesel, esse valor
se refere aos impostos PIS, COFINS e CIDE e deveria
começar a valer a partir do dia 1º de junho.
(B) A extinção da tabela de frete mínimo que impedia
a livre negociação entre patrões e empregados.
(C) Uma nova política de reajustes dos combustíveis
que passaria a ser semanal ao invés de diária.
(D) Redução dos preços praticados nas bombas de
combustíveis para a gasolina e para o diesel a partir
de 1º de junho.
___________________________________________
39. Em junho, imagens de crianças detidas em um
armazém texano chocaram o mundo e a
Comunidade Internacional demonstrou indignação
com as imagens divulgadas, as quais violam
drasticamente os Direitos Humanos. Com relação
as imagens divulgadas pela mídia, no mundo todo,
é INCORRETO afirmar:
(A) Essa é uma das consequências da política
migratória adotada pelo Presidente estadunidense
Donald Trump.
(B) Havia uma perspectiva de que, cerca de 2000
crianças estavam separadas de seus pais, sendo pelo
menos 49 delas brasileiras.
(C) Após a repercussão negativa, o presidente dos
EUA assinou um decreto que ordena a prisão
daqueles que entram ilegalmente no país,
porém proíbe que estas pessoas sejam separadas de
seus filhos e filhas menores de 8 anos de idade.
(D) A medida fazia parte da então política de
“tolerância zero” com imigrantes irregulares adotadas
pelo presidente estadunidense Donald Trump.
__________________________________________
40. Observe os acontecimentos a seguir:
I. Intervenção Federal no Rio de Janeiro na área de
segurança pública
II. Assassinato da Vereadora do Rio de Janeiro
Marielle Franco e de seu motorista Anderson
Gomes
III. O ex-presidente Lula é condenado a 12 anos de
prisão por corrupção e lavagem de dinheiro
IV. O Presidente Michel Temer é incluído em
inquérito da Operação Lava Jato acusado de
receber propina por determinação do Ministro
Edson Fachin.
V. Por falha humana algumas cidades da região
Norte e Nordeste sofreram um apagão no Sistema
de Distribuição de energia que durou mais de 5
horas

Foram acontecimentos ocorridos no primeiro
semestre de 2018:
(A) I, II, III, IV e V.
(B) I, II e III, apenas.
(C) II, III e IV, apenas.
(D) I, II, III e IV, apenas.
___________________________________________

BOA SORTE!

