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INSTRUÇÕES
1. Este Caderno contém 08 páginas com 40 questões de múltipla escolha, assim distribuídas:
- Língua Portuguesa, com 05 questões, enumeradas de 01 a 05.
- Matemática, com 05 questões, enumeradas de 06 a 10.
- Noções de Informática, com 05 questões, enumeradas de 11 a 15.
- Conhecimentos Específicos, com 15 questões, enumeradas de 16 a 35.
- Atualidades, com 05 questões, enumeradas de 36 a 40.
2. Cada questão contém 05 (cinco) alternativas (a, b, c, d, e), das quais somente uma atende às
condições do enunciado.
3. Esta prova terá a duração de 03 horas, incluído o tempo necessário para preenchimento do Gabarito
de Resposta, sendo permitida a saída do candidato da sala de prova somente após 30 minutos do seu
início.
4. Responda a todas as questões. Para cômputo da nota, serão considerados apenas os acertos.
5. Não será permitido ao candidato o destaque de qualquer página da prova.
6. Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto.
7. Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas se lhe sobrar tempo.
8. Estando as questões respondidas neste caderno, você deverá transcrever todas as alternativas
assinaladas para o Gabarito de Respostas, utilizando caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
9. Você receberá do Fiscal o Gabarito de Respostas. Verifique se estão em ordem e com todos os dados
impressos corretamente. Caso contrário, notifique o Fiscal, imediatamente.
10. Após certificar-se de que a Gabarito de Respostas é seu, assine-o com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul no local em que há a indicação: “ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)”.
12. A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
13. O Gabarito de Resposta deverá ser assinado e as respectivas lacunas preenchidas
correspondentemente a alternativa que o Candidato julgar correta, pintando-a por completa, conforme
exemplo a seguir:
14. É de inteira responsabilidade do candidato qualquer prejuízo advindo de marcação incorreta efetuada
no Gabarito de Respostas - Atenção: O Gabarito de Respostas não será substituído em hipótese
alguma.
15. Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão.
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QUESTÃO 05
LÍNGUA PORTUGUESA:
Indique em qual das expressões abaixo o verbo
em destaque está no pretérito imperfeito do
QUESTÃO 01
indicativo:
Analise os termos em destaque na oração abaixo
a) Eles esqueceram a bolsa.
e assinale a alternativa que está de acordo com
b) O trator atolara diversas vezes.
as normas cultas gramaticais:
c) Ele colhia laranjas quando começou a chover.
“A árvore cresceu desde que a vi pela última
d) Se eles tivessem aproveitado o sol, teriam
vez.”
terminado o serviço.
a) Ambas as palavras não devem acentuadas.
e) Eu ando muito ocupado ultimamente.
b) Ambas as palavras devem ser acentuadas,
pois são proparoxítonas.
c) Ambas as palavras devem ser acentuadas,
MATEMÁTICA:
pois são paroxítonas terminadas em e e a,
respectivamente.
QUESTÃO 06
d) Somente a palavra “árvore” deve ser
João é proprietário de um terreno retangular
acentuada.
que possui uma área 32m2 e tem 8m de
e) Ambas recebem o acento, pois são oxítonas
comprimento, conforme ilustração abaixo.
terminadas em vogal.
QUESTÃO 02
Assinale
a
alternativa
que
preenche
corretamente os espaços das seguintes frases:
Você nem imagina o ________ que aquilo fazia.
Ele não é um ________ amigo.
Você fez tudo certo, mas no final ainda se deu
________ .
Essa doença pode ser considerada o ________ do
século.
a) Mal-mau-mal-mal.
b) Mal-mau-mau-mal.
c) Mau-mau-mal-mal.
d) Mau-mal-mau-mau.
e) Mal-mal-mau-mau.
QUESTÃO 03
Assinale a alternativa em que a definição da
palavra está incorreta:
a) Conserto – reparo.
b) Acompanhante – compania.
c) Mexer – movimentar.
d) Descriminar – inocentar.
e) Elegível – selecionável.
QUESTÃO 04
Quanto ao emprego da crase, assinale a
alternativa correta:
a) A moça começou à chorar.
b) Eu pedi para fazer o exercício à lápis.
c) Diga à todos que estarei ocupado a noite.
d) Reconheço as pessoas à distância.
e) Reporto-me à aluna.

Diante de tal assertiva, indique qual o perímetro
desse terreno:
a) 2 metros.
b) 4 metros.
c) 16 metros.
d) 24 metros.
e) 64 metros.
QUESTÃO 07
No primeiro trimestre do ano, uma
concessionária de automóveis vendeu o número
de veículos indicado no quadro:
Janeiro

38

Fevereiro

22

Março

42

Qual foi a média de automóveis vendidos na
concessionária nesse trimestre:
a) 8.
b) 12.
c) 10.
d) 13.
e) 5.
QUESTÃO 08
Em uma chácara, há um total de 350 árvores
frutíferas, assim distribuídas:
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c) Não salvar históricos de páginas visitadas.
d) Não habilitar extensões.
Mangueiras
e) Não alterar as configurações iniciais do
Limoeiros
navegador.

10%
40%
30%

Abacateiros
Laranjeiras

20%

A quantidade de laranjeiras e mangueiras são,
respectivamente:
a) 140 e 35.
b) 140 e 70.
c) 140 e 105.
d) 105 e 70.
e) 130 e 90.
QUESTÃO 09
Na equação abaixo, os valores de x e x¹ que
melhor
respondem
a
equação,
são,
respectivamente:
3x² + 15x = 0
a) x=1 e x¹=5.
b) x=0 e x¹ -5.
c) x=-5 e x¹=1.
d) x= -3 e x¹=0.
e) x=0 e x¹=5.
QUESTÃO 10
Marcos pagou R$ 6,00 por 1.250g de certa
substância. Quanto Marcos pagaria por 0,750g
dessa mesma substância:
a) R$ 5,00.
b) R$ 4,95.
c) R$ 3,60.
d) R$ 5,75.
e) R$ 4,80.

QUESTÃO 12
Assinale a alternativa que melhor responde
sobre a função “Quebra de Página” do editor de
textos Word:
a) A quebra de página cria novos textos.
b) A quebra de página cria diferentes seções
dentro do mesmo texto.
c) A quebra de página cria colunas no mesmo
texto.
d) A quebra de página é um recurso encontrado
apenas no aplicativo Excel.
e) A quebra de página é utilizada apenas para
formatação de textos.
QUESTÃO 13
Sobre o aplicativo Excel, analise os itens abaixo,
e assinale a sequência correta, sendo V
(verdadeiro) e F (falso):
I – A opção “fx” permite inserir qualquer tipo de
fórmula existente no Excel;
II – O Excel possui a opção “Maiúsculas e
Minúsculas”;
III – No Excel é possível personalizar a
classificação de linhas e colunas.
a) V-V-F.
b) F-V-F.
c) F-F-V.
d) V-F-F.
e) V-F-V.
QUESTÃO 14
As opções na figura abaixo podem ser
encontradas no:

NOÇÕES DE INFORMÁTICA:
QUESTÃO 11
Sendo um dos navegadores mais utilizados no
mundo, o Google Chrome ao longo do tempo
ganhou diversas atualizações. Hoje ele possui a
opção “Modo Anônimo” em suas configurações,
que serve para:
a) Acessar o navegador sem conta registrada.
b) Visitar uma página da internet sem deixar
registro.

a) Word, na barra “Inserir”.
b) Excel, na barra “Exibição”.
c) Power Point, na barra “Inserir”.
d) Word, na barra “Layout da Página”.
e) Power Point, na barra “Apresentação de
Slides”.
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QUESTÃO 15
No sistema operacional Windows XP, é possível
encontrar a opção “Adicionar ou Remover
Programas” no:
a) Botão Iniciar.
b) Painel de Controle.
c) Configurações.
d) Suporte de Assistência.
e) Meus Documentos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
QUESTÃO 16
A Constituição Federal veda a acumulação
remunerada de cargos. Tomando por base tal
regramento, que atinge também os órgãos da
Administração Indireta, assinale a alternativa
que constitui uma exceção a essa vedação:
a) Dois cargos de professor.
b) Um cargo de professor e com outro técnico
ou científico.
c) Dois cargos ou empregos privativos de
profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas.
d) Dois cargos administrativos.
e) Nenhuma das alternativas anteriores, pois a
Constituição Federal exige como requisito
obrigatório para a acumulação remunerada de
cargos a compatibilidade de horários.
QUESTÃO 17
Quanto ao servidor público municipal, assinale a
alternativa incorreta:
a) Para efeito de benefício previdenciário de
servidor público em exercício de mandato
eletivo, no caso de afastamento, os valores serão
determinados como se em exercício estivesse.
b) As vantagens pecuniárias percebidas pelos
servidores públicos não serão computadas nem
acumuladas, para concessão de vantagens
ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico
fundamento.
c) Os servidores públicos inativos da Câmara
Municipal de Santo Antônio de Posse são
segurados obrigatórios do Instituto de
Previdência do Município de Santo Antônio de
Posse.
d) Não é considerado efetivo exercício o
afastamento do servidor em virtude de licença
compulsória.
e) Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 18
Tomando-se como referência a aposentadoria
por invalidez do servidor público, assinale a
alternativa correta:
a) Será proporcional quando decorrente de
acidente de serviço.
b) Será integral quando o servidor padecer de
doença considerada não grave pela perícia
técnica a ser realizada por junta médica.
c) Considera-se acidente de serviço aquele
sofrido pelo segurado no percurso da residência
para o local de trabalho.
d) Somente será devida a aposentadoria por
invalides quando o segurado estiver necessária
e antecipadamente em gozo de auxílio doença.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.
QUESTÃO 19
No que concerne aos regimes próprios de
previdência social, é incorreto dizer que:
a) Os segurados ativos também contribuirão
sobre o décimo terceiro salário, bem como
sobre os benefícios de salário-maternidade e
auxílio-doença, e os inativos e pensionistas
sobre a gratificação natalina ou abono anual.
b) As contribuições previdenciárias não
incidirão sobre o valor do abono de
permanência
instituído
pela
Emenda
Constitucional nº 41/03.
c) É vedada a existência de mais de um regime
próprio de previdência social para os servidores
titulares de cargos efetivos e de mais de uma
unidade gestora do respectivo regime em cada
ente federativo.
d) Deve ser garantido o equilíbrio financeiro e
atuarial em conformidade com a avaliação
atuarial inicial e as reavaliações realizadas em
cada exercício financeiro para a organização e
revisão do plano de custeio e de benefícios.
e) Para cobertura das despesas dos regimes
próprios de previdência social, poderá ser
estabelecida taxa de administração de até três
pontos percentuais do valor total das
remunerações, proventos e pensões dos
segurados vinculados ao regime, relativo ao
exercício financeiro anterior.
QUESTÃO 20
Em conformidade com a Lei Complementar
Municipal nº 01/91, que disciplina o regime
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jurídico dos servidores públicos do Município
a) Será destinada exclusivamente ao custeio das
de Santo Antônio de Posse, e suas alterações,
despesas correntes e de capital necessárias à
dar-se-á a vacância do cargo público nas
organização e ao funcionamento da unidade
situações abaixo elencadas, a exceção do (a):
gestora do Regime Previdenciário, inclusive
a) Remoção.
para a conservação de seu patrimônio.
b) Exoneração.
b) As despesas decorrentes das aplicações de
c) Falecimento.
recursos em ativos financeiros poderão ser
d) Acesso.
custeadas com os recursos da Taxa de
e) Aposentadoria.
Administração.
c) As despesas decorrentes das aplicações de
QUESTÃO 21
recursos em ativos financeiros deverão ser
Nos termos da Lei nº 2.358/08, que reestrutura
custeadas com os recursos da Taxa de
o regime próprio de previdência social do
Administração.
Município de Santo Antônio de Posse, não são
d) Os Regimes não poderão constituir reserva
considerados beneficiários dependentes do
com as sobras do custeio das despesas do
segurado:
exercício, pois a Taxa de Administração é anual.
a) Os pais que comprovem dependência
e) A aquisição ou construção de bens imóveis
econômica.
com os recursos da Taxa de Administração não
b) Os filhos não emancipados de qualquer
será computada ao seu limite, pois serviu para
condição, menores de 21 (vinte e um) anos.
investimentos no Regime Previdenciário.
c) Os parentes de quarto grau em linha
colateral.
QUESTÃO 24
d) O enteado não emancipado de qualquer
Como deve ser a gestão dos Regimes Próprios
condição, menor de 21 (vinte e um) anos,
de Previdência Social:
mediante declaração do segurado e que
a) Por Unidade Gestora não integrante da
comprove a dependência econômica.
estrutura da Administração Pública do ente
e) Todas as alternativas anteriores.
federativo.
b) Por Unidade Gestora Única não integrante da
QUESTÃO 22
estrutura da Administração Pública do ente
São consideradas fontes de financiamento dos
federativo.
Regimes Próprios de Previdência Social:
c) Por Unidade Gestora Única integrante da
a) As contribuições do ente federativo, dos
estrutura da Administração Pública de cada ente
segurados ativos, dos segurados inativos e dos
federativo, que tenha por finalidade a sua
pensionistas.
administração,
gerenciamento
e
b) Os valores aportados pelo ente federativo.
operacionalização, incluindo a arrecadação e
c) As demais dotações previstas no orçamento
gestão de recursos e fundos previdenciários, a
federal, estadual, distrital e municipal.
concessão, o pagamento e a manutenção dos
d) Outros bens, direitos e ativos com finalidade
benefícios.
previdenciária.
d) Por Órgão Gestor Único, desde que não
e) Todas as alternativas estão corretas.
integre a estrutura da Administração Pública do
ente federativo.
QUESTÃO 23
e) A unidade gestora única deverá gerenciar,
Para cobrir as despesas vinculadas aos Regimes
direta ou indiretamente, a concessão e apenas o
Próprios de Previdência Social utilizando os
pagamento, dos benefícios de aposentadoria e
recursos
previdenciários,
poderá
ser
pensão concedidos, de todos os poderes, órgãos
estabelecida, em lei, Taxa de Administração de
e entidades independentemente o vínculo do
até dois pontos percentuais do valor total das
ente federativo.
remunerações, proventos e pensões dos
segurados vinculados ao Regime, relativo ao
QUESTÃO 25
exercício financeiro anterior, observando-se
que:
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Segundo a legislação vigente, como é constituído
próprio de previdência social, antes do exercício
o caráter contributivo dos Regimes Próprios de
a que se referir, deverão definir a política anual
Previdência Social:
de aplicação dos recursos de forma a
a) Pagamento à unidade gestora do Regime de
contemplar, no mínimo:
previdência.
a) Concessão dos benefícios cujos requisitos
b) Solidário.
necessários para sua obtenção tenham sido
c) Contributivo.
implementados.
d) Contributivo e solidário.
b) A estratégia de alocação dos recursos entre
e) Valores aportados pelo ente federativo.
os diversos segmentos de aplicação e as
respectivas carteiras de investimentos.
QUESTÃO 26
c) O modelo de gestão a ser adotado e, se for o
De que forma é verificada a base de cálculo da
caso, os critérios para a contratação de pessoas
contribuição dos segurados inativos e dos
jurídicas autorizadas nos termos da legislação
pensionistas:
em vigor para o exercício profissional de
a) Sobre a parcela dos proventos de
administração de carteiras.
aposentadorias e pensões que supere o limite
d) A contagem de tempo de contribuição de
máximo estabelecido para os benefícios do
atividade privada com a de serviço público ou
Regime Geral de Previdência Social.
de mais de uma atividade no serviço público,
b) Nunca incidirá contribuição previdenciária
quando concomitantes.
sobre os proventos de inativos e pensionistas.
e) As alternativas b e c estão corretas.
c) sobre seus proventos integrais.
d) Somente incidirá contribuição patronal para
QUESTÃO 29
os segurados inativos e pensionistas.
Quanto aos critérios das aplicações das
e) Não incidirá contribuição dos segurados
disponibilidades financeiras do Regime de
inativos e pensionistas quando o beneficiário
Previdência, coube a Resolução CMN
for portador de doença incapacitante.
3.922/2010 disciplinar certas metodologias.
Dentre essas metodologias estão inseridas o
QUESTÃO 27
segmento de aplicação e certos limites. No
Sabendo que para a emissão do Certificado de
segmento Renda Fixa é correto afirmar que
Regularidade Previdenciário – CRP, o Ministério
pode ser aplicado até certo limite, sendo um
da Previdência Social, através dos seus setores
desses:
examinarão o cumprimento pelos Órgãos, dos
a) Até 50% (cinquenta por cento) em depósitos
critérios e das exigências relativas aos Regimes
de poupança em instituição financeira
Próprios de Previdência Social, através dos
considerada como de baixo risco de crédito
envios de certas informações, sendo algumas
pelos responsáveis pela gestão de recursos do
delas:
regime próprio de previdência social.
a) Toda a legislação referente ao município que
b) Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos
possui Regime Próprio de Previdência.
de
investimento
classificados
como
b) DRAA, DAIR, DPIN e DIPR.
multimercado, constituídos sob a forma de
c) Apenas o Demonstrativo de Resultado da
condomínio aberto, cujos regulamentos
Avaliação Atuarial, elaborado obrigatoriamente
determinem tratar-se de fundos sem
todos os anos.
alavancagem.
d) Apenas a informação referente a Política de
c) Até 90% (noventa por cento) em cotas de
Investimentos, obrigatória pela Resolução CMN
fundos de investimento, constituídos sob a
3.922/2010.
forma
de
condomínio
aberto,
cujos
e) O Demonstrativo de Investimentos e
regulamentos prevejam que suas respectivas
Disponibilidades Financeiras.
carteiras sejam representadas exclusivamente
pelos títulos dos títulos públicos.
QUESTÃO 28
d) Até 100% (cem por cento) em títulos de
Assinale a alternativa que melhor responde
emissão do Tesouro Nacional, registrados no
sobre os responsáveis pela gestão do regime
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Sistema Especial de Liquidação e Custódia
c) Da escrituração das depreciações, de
(SELIC).
avaliações e reavaliações dos bens, direitos e
e) Até 40% (quarenta por cento) em depósitos
ativos, inclusive dos investimentos e da
de poupança em instituição financeira
evolução das reservas, somente terá que ser
considerada como de baixo risco de crédito
registrado no balanço patrimonial.
pelos responsáveis pela gestão de recursos do
d) Os títulos públicos federais, adquiridos
regime próprio de previdência social.
diretamente pelos Regimes Próprios, deverão
ser marcados a mercado, mensalmente, no
QUESTÃO 30
mínimo, mediante a utilização de parâmetros
Os servidores públicos com deficiência
reconhecidos pelo mercado financeiro, de forma
abrangidos por Regimes Próprio de Previdência
a refletir seu real valor.
Social serão aposentados voluntariamente,
e) O exercício contábil terá sua duração, em
desde que cumprido tempo mínimo de dez anos
parâmetro a data da criação do Regime de
de efetivo exercício no serviço público e cinco
Previdência, através de Lei Complementar.
anos no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria, observadas ainda as seguintes
QUESTÃO 32
condições:
Quanto a alíquota de contribuição dos
a) Aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de
segurados ativos ao RPPS não poderá ser
contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se
inferior à dos servidores titulares de cargo
mulher, no caso de servidor com deficiência
efetivo da União, atualmente fixada em 11%
grave.
(onze por cento). As contribuições sobre os
b) Aos 39 (trinta e nove) anos de tempo de
proventos dos segurados inativos e sobre as
contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro),
pensões observarão a mesma alíquota aplicada
se mulher, no caso de servidor com deficiência
ao servidor ativo do respectivo ente federativo.
moderada.
Quanto a contribuição do ente federativo, é
c) Aos 23 (vinte e três) anos de tempo de
correto afirmar:
contribuição, se homem, e 18 (dezoito), se
a) Apenas não poderá ser inferior ao valor da
mulher, no caso de servidor com deficiência
contribuição do servidor ativo.
leve.
b) Apenas não ser superior ao dobro da
d) Aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e
contribuição do servidor ativo.
55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher,
c) Não poderá ser inferior ao valor da
desde que cumprido tempo mínimo de
contribuição do servidor ativo, nem superior ao
contribuição de 10 (dez) anos na condição de
dobro desta, observado o cálculo atuarial inicial
pessoa com deficiência.
e as reavaliações atuariais anuais.
e) Aos 23 (vinte e três) anos de tempo de
d) Não poderá ser superior ao dobro da
contribuição, se homem, e 25 (vinte e cinco), se
contribuição do servidor ativo, nesta já somada
mulher, no caso de servidor com deficiência
a alíquota suplementar para amortização do
leve.
déficit atuarial.
e) Contribuirá para todos os servidores
QUESTÃO 31
vinculados ao seu Regime de Previdência,
Para a organização dos Regimes Próprios de
independentemente de contar como ativo ou
Previdência Social devem ser observadas as
inativo, pois todos são considerados servidores
algumas normas contábeis, dentre elas:
públicos.
a) Os demonstrativos contábeis devem ser
complementados
somente
por
quadros
QUESTÃO 33
demonstrativos necessários ao minucioso
O segurado ativo que tenha completado as
esclarecimento da situação patrimonial.
exigências para aposentadoria voluntária, e opte
b) A escrituração deverá incluir todas as
por permanecer na ativa, fará jus a um abono de
operações que envolvam diretamente a
permanência até completar as exigências para
responsabilidade do Regime de Previdência.
aposentadoria compulsória. O valor deste abono
será:
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a) O valor da futura aposentadoria.
aposentadoria
aos
servidores
públicos
b) O valor da sua contribuição previdenciária.
abrangidos pelos regimes próprios de
c) O valor da remuneração do cargo somado ao
previdência, ressalvados os portadores de
valor da aposentadoria, respeitando o limite do
deficiência e os que exerçam atividades de risco.
subsidio mensal do Prefeito, para os casos
municipais.
ATUALIDADES:
d) O valor em dobro da contribuição
previdenciária mensal.
QUESTÃO 36
e) O valor da contribuição patronal, pois o ente
Em abril, a empresa Moody’s divulgou que mais
federativo não será mais obrigado a contribuir
três empresas brasileiras entraram no
para este servidor.
rebaixamento da nota de crédito. Elas entraram
QUESTÃO 34
O servidor público titular de cargo efetivo
filiado a Regime Próprio De Previdência Social,
quando cedido a órgão ou entidade de outro
ente da federação, com ou sem ônus para o
cessionário, ficará:
a) Vinculado ao regime de origem.
b) Vinculado ao regime do destino.
c) Vinculado ao regime geral de previdência
social.
d) Possibilitado de escolher em qual regime terá
sua vinculação.

para lista de “potenciais anjos caídos”, nome
atribuído a empresas que tem chance de perder
o grau de investimento. As notas de crédito:
a) Servem como base para os investidores
decidirem se aplicam ou não dinheiro em
determinada empresa.
b) Servem para determinar o valor de uma
moeda.
c) Servem para estimular a economia.
d) Servem para especulação na bolsa de valores.
e) Servem para conceder descontos nos
produtos.

QUESTÃO 35
Assinale a alternativa incorreta:
a) Os requisitos de idade e de tempo de
contribuição serão reduzidos em cinco anos, em
relação a aposentadoria voluntária, para o
professor que comprove exclusivamente tempo
de efetivo exercício das funções de magistério
na educação infantil e no ensino fundamental e
médio.
b) Os proventos de aposentadoria e as pensões,
por ocasião de sua concessão, não poderão
exceder a remuneração do respectivo servidor,
no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria
ou que serviu de referência para a concessão da
pensão.
c) O servidor público será aposentado
compulsoriamente, aos setenta anos de idade,
com proventos proporcionais à idade e ao
tempo de contribuição.
d) Os proventos de aposentadoria e as pensões
do servidor público, por ocasião de sua
concessão, não poderão exceder a remuneração
do respectivo servidor, no cargo efetivo em que
se deu a aposentadoria ou que serviu de
referência para a concessão da pensão.
e) É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados
para
a
concessão
de

QUESTÃO 37
No mês passado, um fenômeno natural deixou
boa parte da cidade de Xanxerê (SC) destruída.
Esse fenômeno foi um:
a) Tufão.
b) Maremoto.
c) Terremoto.
d) Tornado.
e) Ciclone.
QUESTÃO 38
No último dia 22/01/2015, Paulo Roberto Costa
foi condenado a 7 anos e 6 meses de prisão, por
organização criminosa, lavagem de dinheiro
oriundo de recursos públicos na construção da
refinaria Abreu e Lima (RNEST). Paulo Roberto
Costa, nesse contexto, era integrante de uma das
maiores empresas brasileiras. Essa empresa é a:
a) Braskem.
b) Petrobrás.
c) RNEST.
d) Sabesp.
e) Eletrobrás.
QUESTÃO 39
Um dos assuntos bastante repercutidos em
março de 2015 foi a greve dos caminhoneiros,
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que afetou a maior parte do Brasil. As principais
reivindicações dos caminheiros eram:
a) Contra o aumento do Diesel e pela alta do
valor do frete.
b) As condições das estradas públicas.
c) Falta de leis para categoria.
d) Alto valor do pedágio.
e) Taxa de imposto para compra de veículos
novos.
QUESTÃO 40
Em 2016 o Brasil será sede de outro grande
evento, Qual é e onde será realizado esse
evento:
a) Copa do Mundo – São Paulo.
b) Olimpíadas – Rio de Janeiro.
c) Olimpíadas de inverno – Rio Grande do Sul.
d) Jogos Pan-Americanos – Minas Gerais.
e) Campeonato Mundial de Atletismo - Bahia.

Página 8

