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Texto I para responder às questões de 01 a 04. 
 

O impacto da educação previdenciária na aposentadoria 
 

Baixos níveis de educação financeira têm grande 

implicação para o contexto da aposentadoria, tanto no que 

diz respeito ao regime geral da previdência social quanto no 

que concerne ao sistema de previdência complementar. 

O envelhecimento da população, decorrente da queda 

nas taxas de fecundidade, terá como consequência uma 

proporção cada vez menor de trabalhadores ativos por 

aposentados nos próximos anos. 

Assim, a tendência é de que a responsabilidade pela 

aposentadoria seja em parte transferida do Estado para os 

indivíduos. 

A educação financeira e a educação previdenciária não 

estão dissociadas, visto que a educação previdenciária é 

uma vertente da financeira. 

Diante da preocupação com a economia e a qualidade 

de vida como um todo, entendemos que a educação 

previdenciária é fundamental para o desenvolvimento do 

sistema de previdência e formação de poupança de longo 

prazo. 

Seria de extrema importância que as ações de educação 

financeira e previdenciária providas por instituições 

governamentais tivessem início o mais cedo possível e fossem 

mantidas ao longo da vida. [...] 

A educação previdenciária tornou-se fundamental na 

sociedade brasileira, visto que influencia diretamente as 

decisões econômicas dos indivíduos e das famílias. 
(Rafael Laynes Bassil – Membro do Conselho Deliberativo da OABPrev-

PR. Disponível em: http://www.oabprev-pr.org.br/noticias-

detail.php?id=760&tit=artigo-o-impacto-da-educacao-previdenciaria-

na-aposentadoria. Acesso em: 30/05/2018. Adaptado.) 

 

Questão 01 
O termo destacado em “Baixos níveis de educação financeira 

têm grande implicação para o contexto da aposentadoria, 

[...]” (1º§) foi empregado com o mesmo significado em: 

A) Aquele homem tem implicação neste processo. 

B) Esta é a implicação deste projeto para a melhoria das 

relações sociais.  

C) Detiveram-no sem provas suficientes sobre a sua 

implicação no evento citado. 

D) Sua possível implicação no projeto apresentado será uma 

prova de sua competência.  

E) Minha implicação com aquela senhora deve-se ao fato de 

que seu trabalho na empresa não tem sido satisfatório. 

 

 

 

Questão 02 
De acordo com o autor do texto, a sociedade brasileira: 

A) Está passando por um acelerado processo de 

envelhecimento sem que propostas de ações com 

resultados satisfatórios e reais sejam apresentadas. 

B) Tem demonstrado um nível insatisfatório de progresso 

educacional de uma forma geral, fato que tem agravado 

ao longo dos anos a preocupação com o futuro da 

população. 

C) Apresenta determinadas peculiaridades que direcionam 

para o fato de que ela deve ter, como um elemento 

essencial para assuntos relacionados à economia, a 

educação previdenciária.  

D) Finalizou um processo de transformação por meio da 

educação financeira e previdenciária de modo que 

projetos e pesquisas concernentes ao contexto da 

aposentadoria foram aplicados com soluções reais e 

satisfatórias. 

E) Vive um momento definitivo na história em que é 

necessário restringir e eliminar o consumo para que a 

formação de uma poupança de longo prazo seja uma 

realidade diante de um cenário atual que é contrário a 

tais atitudes.  

 

Questão 03 
Diante da principal questão apresentada no texto, avalie os 

excertos destacados a seguir e aponte os que apresentam 

indicação de ação que objetiva contribuir para a resolução 

de problemas relacionados ao assunto.  

I. “Baixos níveis de educação financeira têm grande 

implicação para o contexto da aposentadoria, [...]”(1º§) 

II. “Assim, a tendência é de que a responsabilidade pela 

aposentadoria seja em parte transferida do Estado para 

os indivíduos.”(3º§) 

III. “O envelhecimento da população, decorrente da queda 

nas taxas de fecundidade, terá como consequência uma 

proporção cada vez menor de trabalhadores ativos por 

aposentados nos próximos anos.”(2º§) 

IV. “Seria de extrema importância que as ações de educação 

financeira e previdenciária providas por instituições 

governamentais tivessem início o mais cedo possível e 

fossem mantidas ao longo da vida. [...]”(6º§) 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 

A) IV. 

B) I e III. 

C) II e IV. 

D) I, II e III. 

E) II, III e IV. 
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Questão 04 
De acordo com as ideias apresentadas no texto em relação 
aos termos citados “educação financeira e educação 
previdenciária” é correto afirmar que: 
A) Os termos citados representam, na prática, um conceito 

único com um mesmo propósito.  
B) Ocorre uma contraposição positiva entre educação 

financeira e educação previdenciária. 
C) Devido à associação entre eles, é possível reconhecer a 

existência de determinada interdependência entre um e 
outro.  

D) Tanto a educação financeira quanto a previdenciária são 
assuntos importantes que devem ser, por isso mesmo, 
estudados e analisados de forma independente um do 
outro.  

E) A associação existente entre educação financeira e 
educação previdenciária de que trata o texto deve-se ao 
fato de que ambas são base para educação de uma forma 
geral.  

 
Texto II para responder às questões 05 e 06. 
 

Podemos citar como bons exemplos de educação 
financeira as ações que geram economia de água e energia. 
Você ajuda o planeta e isso reflete diretamente no seu bolso. 
Assim como o hábito de manter orçamento pessoal e 
doméstico (controle sobre receitas e despesas), de conferir 
extratos e demonstrativos bancários, leitura prévia de 
contratos e condições de garantia, valorização da ética nas 
questões financeiras e a prática de falar sobre o assunto em 
família, visando compartilhar informações, decisões e 
comprometimento. Atitudes simples que ajudam a aliviar o 
orçamento. 

Por tudo isso, educação financeira deve ser vista como 
um conjunto de hábitos saudáveis que contribuem para 
melhorar a situação, o proveito e as perspectivas financeiras 
das pessoas. O consumo consciente e responsável ajuda a 
proporcionar prazeres no presente e segurança para o 
futuro. Saber dosar adequadamente o quanto deve ser gasto 
hoje e o quanto deve ser poupado e investido em previdência, 
proporcionando equilíbrio a essas necessidades, é uma das 
maiores demonstrações de educação financeira que uma 
pessoa pode dar a si mesma. 
(Álvaro Modernell. Disponível em: http://sebraeprevidencia.com.br/wp-

content/uploads/2014/01/Cartilha-Educacao_Previdenciaria.pdf. 
 Acesso em: julho de 2019.) 

 

Questão 05 
A forma verbal destacada em “[...] as ações que geram 
economia de água e energia.”(1º§) exige o mesmo tipo de 
complemento que o grifado em:   
A) “[...] que contribuem para melhorar a situação, [...]” 
B) “[...] ajuda a proporcionar prazeres no presente [...]” 
C) “Atitudes simples que ajudam a aliviar o orçamento.” 
D) “[...] é uma das maiores demonstrações de educação 

financeira [...]” 
E) “Podemos citar como bons exemplos de educação 

financeira as ações [...]” 

Questão 06 
Como forma de aproximação entre leitor e enunciador, o 
grau de formalismo do discurso deve ser considerado 
demonstrando, muitas vezes, certo grau de intimidade. Tal 
recurso pode ser observado em:  
A) “[...] leitura prévia de contratos e condições de garantia, 

[...]” 
B) “Você ajuda o planeta e isso reflete diretamente no seu 

bolso.” 
C) “Podemos citar como bons exemplos de educação 

financeira [...]” 
D) “O consumo consciente e responsável ajuda a 

proporcionar prazeres [...]” 
E) “[...] educação financeira deve ser vista como um 

conjunto de hábitos saudáveis [...]” 
 

Questão 07 
Pode-se indicar como algumas das principais características 
da redação oficial: 
A) Prolixidade, coesão e coerência.  
B) Pessoalidade, formalidade e padronização. 
C) Impessoalidade, prolixidade e objetividade. 
D) Concisão, objetividade, coesão e coerência. 
E) Uso da norma padrão da língua portuguesa, subjetividade 

e concisão. 
 

LEGISLAÇÃO 
 

Questão 08 
Sobre os critérios de aposentadoria definidos pela 
Constituição, analise as afirmativas. 
I. Aos servidores titulares de cargos efetivos dos entes 

federativos, incluídas suas autarquias e fundações, é 
assegurado regime de previdência de caráter 
contributivo e solidário, mediante contribuição do 
respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos 
e dos pensionistas, observados critérios que preservem 
o equilíbrio financeiro e atuarial. 

II. Se integral, os proventos de aposentadoria e as pensões, 
por ocasião de sua concessão, 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. 

III. Os servidores, se professor, poderão requerer a 
aposentadoria de forma voluntária, desde que cumprido 
tempo mínimo de oito anos de efetivo exercício no 
serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se 
dará a aposentadoria. 

IV. É possível a adoção de requisitos e critérios diferenciados 
para a concessão de aposentadoria nos casos de 
servidores que exerçam a cumulação de cargos, desde 
que com jornadas compatíveis. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I.  
B) III. 
C) I e III. 
D) II e III. 
E) III e IV. 
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Questão 09 
De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais de Foz do Iguaçu, o servidor nomeado para 
cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio 
probatório, com duração de três anos de efetivo exercício 
no cargo, durante o qual sua adaptabilidade e capacidade 
para o desempenho da função serão objeto de avaliação 
obrigatória e permanente. Sobre o período do estágio 
probatório, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) O servidor não aprovado no estágio probatório será 

exonerado de ofício. 
B) A aprovação do servidor, no estágio probatório, será 

declarada através de ato do Prefeito Municipal. 
C) O servidor que possuir tempo de serviço em outro cargo 

público fica dispensado do cumprimento do estágio 
probatório no novo cargo.  

D) Ao servidor exonerado pela não aprovação em estágio 
probatório será devida indenização de aviso prévio, 
correspondente a trinta dias da remuneração. 

E) No caso específico dos professores, além da produtividade, 
assiduidade, disciplina, idoneidade moral, conduta ética, 
estes devem demonstrar o domínio metodológico e de 
conteúdos. 

 

Questão 10 
O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Foz do 
Iguaçu define diversos meios para provimento dos cargos 
públicos. Diante disto, assinale a afirmativa correta.  
A) Readmissão é o reingresso de ex-funcionário exonerado, 

a seu pedido, de cargo de provimento efetivo, atendido o 
interesse do serviço público. 

B) Recondução é o retorno do servidor público estável ao 
cargo anteriormente ocupado, quando inabilitado em 
perícia médica oficial relativo a outro cargo de provimento 
efetivo. 

C) Nomeação é o ato de investidura do servidor em cargo 
público e poderá ser feito em caráter efetivo, quando 
decorrente da aprovação em concurso público ou 
processo seletivo. 

D) Quando declarada a reversão do servidor aposentado, 
este deverá entrar em exercício no prazo de cinco dias 
úteis, a partir da data de publicação do ato, para 
provimento no cargo. 

E) Para o provimento em cargo público por readaptação é 
necessário que o servidor apresente laudo médico oficial, 
no qual discrimine as atividades compatíveis com a 
limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou 
mental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 11 
A Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, dispõe sobre 
regras legais para a organização e funcionamento dos 
regimes próprios de previdência social dos servidores 
públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios e dá outras providências. De acordo com a 
norma, assinale a alternativa correta. 
A) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

publicarão, até sessenta dias após o encerramento de 
cada bimestre, demonstrativo financeiro e orçamentário 
da receita e despesa previdenciárias acumuladas no 
exercício financeiro em curso. 

B) Os regimes próprios de previdência terão financiamento 
mediante recursos provenientes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios e das contribuições 
do pessoal civil e militar, ativo, inativo e dos pensionistas, 
para os seus respectivos regimes. 

C) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
bem como os segurados civil e militar, ativo, inativo e dos 
pensionistas são responsáveis pela cobertura de eventuais 
insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, 
decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários. 

D) É assegurado o pleno acesso dos segurados às 
informações relativas à gestão do regime e participação 
de representantes dos servidores públicos e dos militares 
que ainda estão ativos, nos colegiados e instâncias de 
decisão em que os seus interesses sejam objeto de 
discussão e deliberação. 

E) O servidor público titular de cargo efetivo da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou o militar 
dos Estados e do Distrito Federal 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 vinculado ao regime do ente tomador 
do serviço. 

 

Questão 12 
Nos termos da Carta Magna de 1988, assinale a alternativa 
correta com relação à estabilidade do servido público. 
A) O servidor público estável só perderá o cargo a partir da 

decisão de segundo grau que determine a exoneração. 
B) Como condição para a aquisição da estabilidade, é 

obrigatória a avaliação pessoal de comportamento por 
comissão instituída para essa finalidade. 

C) Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor 
estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da 
vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem.  

D) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o 
servidor estável ficará em disponibilidade, sem remunera-
ção até seu adequado aproveitamento em outro cargo. 

E) O processo administrativo de exoneração do servidor, no 
qual seja assegurada ampla defesa, torna a decisão 
definitiva e irrecorrível em qualquer grau de instância e 
Poder. 
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Questão 13 
A Constituição traz um rol de diversos direitos dos 
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visão a 
melhoria de sua condição social. Considerando estes direitos, 
aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público, EXCETO: 
A) Salário-família. 
B) Salário mínimo. 
C) Proibição de diferença de salários. 
D) Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. 
E) Remuneração do serviço extraordinário superior. 

 
Questão 14 
São beneficiários do Programa de Previdência do Município 
de Foz do Iguaçu, EXCETO: 
A) Na condição de segurados os servidores inativos que 

recebam proventos do Município.  
B) Na condição de dependentes dos segurados o filho de 

qualquer condição que tenha até dezoito anos ou que 
seja inválido ou incapaz nos termos da lei.  

C) Na condição de dependentes dos segurados o divorciado 
ou separado judicialmente ou de fato, com percepção de 
pensão alimentícia estabelecida judicialmente.  

D) Inexistindo os dependentes o segurado poderá promover 
a inscrição do irmão solteiro, sem renda própria, que 
comprove dependência econômica do servidor e os 
requisitos estabelecidos por lei. 

E) Incluem-se na condição de segurados os servidores 
municipais ativos, titulares de cargos efetivos dos 
Poderes Executivo e Legislativo que se encontrem à 
disposição, cedidos ou em disponibilidade. 

 
Questão 15 
A concessão dos benefícios previdenciários previstos no 
Programa de Previdência do Município de Foz do Iguaçu 
somente será deferida àqueles que estiverem regularmente 
inscritos no Órgão Gestor do Regime Próprio de Previdência 
Municipal. O Programa de Previdência do Regime Próprio 
de Foz do Iguaçu compreenderá os seguintes benefícios: 
A) O segurado será aposentado, compulsoriamente, aos 

setenta anos de idade, com provento integral. 
B) O rol doenças graves, contagiosas ou incuráveis previstas 

em lei, é meramente enumerativo, estando a configuração 
sujeita à avaliação médica. 

C) O salário-maternidade será devido à servidora gestante 
ou parturiente, em gozo da licença maternidade, por 
prazo não superior a cento e oitenta dias consecutivos. 

D) A pensão por morte que será concedida ao conjunto dos 
dependentes do segurado, quando do seu falecimento, 
contar da data do requerimento, quando requerida até 
noventa dias depois deste. 

E) O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de 
readaptação para exercício do seu cargo, ficará à 
disposição do Município, recebendo seus proventos, até 
que a enfermidade deixe de existir. 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Questão 16 
A XP, ou eXtreme Programming, “é considerada uma 
metodologia ágil, uma vez que se ajusta bem a pequenas 
ou médias equipes de desenvolvimento de software, em 
que os projetos são conduzidos com base em requisitos 
vagos que se modificam rapidamente”. XP preza seus 
valores, ou seja, a equipe deve seguir à risca tais valores, 
para caracterizar que um projeto de desenvolvimento de 
software foi desenvolvido com XP; assinale-os. 
A) Feedback; Simplicidade; Refactoring. 
B) Simplicidade; Respeito; Desenvolvedor. 
C) Comunicação; Simplicidade; Feedback. 
D) Respeito; Desenvolvedor; Comunicação. 
E) Coragem; Planejamento; Código seletivo. 
 

Questão 17 
O SCRUM refere-se a uma metodologia ágil de 
desenvolvimento de software, mas não exclusivamente, 
uma vez que, por sua característica iterativa e incremental, 
permite a utilização no desenvolvimento de qualquer 
produto ou até mesmo no gerenciamento de qualquer 
trabalho. Baseia-se em seis características e em quatro 
fundamentos básicos. Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente dois desses fundamentos básicos. 
A) Atitude; Artefatos. 
B) Papéis; Colaboração. 
C) Times pequenos; Artefatos. 
D) Cerimônias; Times pequenos. 
E) Colaboração; Revisões frequentes. 

 
Questão 18 
O PHP possui funções adicionais para a utilização do 
protocolo FTP (File Transfer Protocol). Uma dessas funções 
define as permissões de um arquivo via FTP; assinale-a. 
A) ftp_alloc. 
B) ftp_cdup. 
C) ftp_chmod. 
D) ftp_connect. 
E) ftp_get_option.  
 

Questão 19 
O IPSec (Internet Protocol Security) ou Protocolo de 
Internet Seguro se refere a um protocolo de segurança 
nativo na pilha de protocolos do TCP/IPv6. Dois 
subprotocolos principais oferecem maior flexibilidade, que 
são o AH (Autentication Header) e o ESP (Encapsulating 
Security Payload). Há dois modos possíveis de operação do 
IPSec; assinale-os. 
A) Túnel; Global. 
B) Endereço; Global. 
C) Transporte; Túnel. 
D) Global; Transporte. 
E) Transporte; Endereço. 
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Questão 20 
A criptografia, uma ciência que mantém as mensagens 
seguras, possibilita que importantes propriedades para a 
proteção da informação sejam alcançadas, como: 
autenticidade, integridade, sigilo e não repúdio. A criptografia 
se divide em: simétrica e assimétrica. São considerados 
algoritmos simétricos: 
A) DES; RSA. 
B) RC6; DSS. 
C) IDEA; RSA. 
D) IDEA; RC6. 
E) 3DES; Diffie-Helman. 
 

Questão 21 
No Windows 10, Configuração Local, Idioma            
Português-Brasil, ao fazer uso de aplicativos por diversas 
vezes, como economia de tempo é interessante criar 
atalhos para este aplicativo, em uma localização mais 
conveniente. Alguns locais nos quais podem ser criados 
atalhos são: Tela inicial, Barra de tarefas, Área de trabalho 
e Pasta. Ao criar um atalho na Área de trabalho, é correto 
afirmar que o atalho é: 
A) Um bloco. 
B) Um botão. 
C) Um hiperlink. 
D) Indicado por uma seta no item. 
E) Indicado por uma seta no ícone. 
 

Questão 22 
O CMMI (Capability Maturity Model Integration) ou 
Integração de Modelos de Capacidade e Maturidade 
substitui os múltiplos modelos CMM (Capability Maturity 
Model), representando a sua integração e evolução em um 
único volume. O CMMI é uma evolução do CMM, que 
trabalha com cinco níveis de maturidade e com determinadas 
áreas de processos. Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente um processo do nível de maturidade 2: 
Gerenciado. 
A) Verificação. 
B) Gerência de Riscos. 
C) Integração do Produto. 
D) Gerência de Requisitos. 
E) Desenvolvimento de Requisitos. 
 

Questão 23 
O RUP (Rational Unified Process) ou Processo Unificado da 
Rational “é baseado em um modelo de processos à 
semelhança do CMMI e que reconhece práticas observadas 
em projetos de sucesso comprovado”. O RUP define quatro 
fases, nove disciplinas, mais de quarenta papéis e mais de 
cem artefatos. São considerados componentes estáticos do 
RUP, EXCETO: 
A) Papéis. 
B) Atitude. 
C) Artefatos. 
D) Atividades. 
E) Fluxos de atividades. 

Questão 24 
O PHP (Personal Home Page) trata-se de uma das linguagens 
de programação mais utilizadas em programação web. Seus 
mais variados comandos podem ser classificados por 
categorias, sendo: variáveis, imagens, sistemas de arquivos 
(filesystem), dentre outras. Um dos comandos da categoria 
variáveis testa se o conteúdo de uma variável é nulo. Trata-
se de: 
A) intval. 
B) unset. 
C) strval. 
D) empty. 
E) gettype. 
 

Questão 25 
A Norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013 refere-se aos 
Códigos de Prática para Controles de Segurança da 
Informação, e o item 8.3 traz referências ao Tratamento 
das Mídias. Sobre o Gerenciamento de Mídias Removíveis, 
algumas diretrizes devem ser consideradas. Assinale a 
alternativa correta acerca dessas diretrizes. 
A) As mídias removíveis podem ser registradas para evitar 

extravios. 
B) As unidades de mídia removíveis devem estar habilitadas 

para utilização. 
C) É sempre necessário usar técnicas de criptografia, para 

proteger os dados da mídia removível. 
D) Toda mídia deve ser guardada de forma segura em 

ambiente protegido, de acordo a política de segurança da 
empresa. 

E) Onde houver a necessidade para o uso de mídia 
removível, a transferência da informação contida na 
mídia deve ser monitorada. 

 

Questão 26 
Considerando os comandos PHP para arrays, relacione as 
colunas adequadamente. 
1. Array_chunk. 
2. Array_diff. 
3. Array_fill. 
4. Array_merge. 
5. Array_pad. 
6. Array_slice. 
(     ) Preenche determinado tamanho de um array. 
(     ) Retorna uma parte do array. 
(     ) Divide um array em diversos arrays com um determinado 

tamanho. 
(     ) Une dois ou mais arrays. 
(     ) Calcula a diferença entre arrays. 
(     ) Preenche um array com um determinado valor. 
A sequência está correta em 
A) 5, 6, 1, 4, 2, 3. 
B) 3, 2, 4, 1, 6, 5. 
C) 2, 3, 5, 6, 1, 4. 
D) 4, 1, 6, 5, 3, 2. 
E) 6, 4, 2, 3, 5, 1. 
 



 

 
7 

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU – FOZ PREVIDÊNCIA 

CARGO: ANALISTA PREVIDENCIÁRIO – 
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  Ṳ 

Questão 27 
Na Norma ABNT ISO/IEC 27001:2013, item Apoio, tem-se 
recursos, competência, conscientização, comunicação e 
informação documentada. Sobre a comunicação, afirma-se 
que “a organização deve determinar as comunicações 
internas e externas relevantes para o sistema de gestão da 
segurança da informação incluindo”, EXCETO: 
A) O que comunicar. 
B) Porque comunicar. 
C) A quem comunicar. 
D) Quando comunicar. 
E) Quem será comunicado. 
 

Questão 28 
Segundo a Norma ABNT NBR ISO/IEC 27005:2011, “os 
critérios para aceitação do risco podem ser diferenciados 
de acordo com o tempo de existência previsto do risco, 
como, por exemplo, o risco pode estar associado a uma 
atividade temporária ou de curto prazo”. Alguns itens 
devem ser considerados, a fim de que os critérios para a 
aceitação do risco sejam estabelecidos. Assinale a alternativa 
que evidencia alguns desses itens. 
A) Finanças; Estrutura do negócio. 
B) Tecnologia; Funções da Organização. 
C) Critérios do negócio; Ativos de informação. 
D) Operações; Restrições que afetam a organização. 
E) Aspectos legais e regulatórios; Fatores sociais e humanitá-

rios. 
 

Questão 29 
De acordo com a Norma ABNT ISO/IEC 31000:2009, “na 
implementação da estrutura para gerenciar riscos, convém 
que a organização”: 
A) Analise criticamente a eficácia da estrutura da gestão de 

riscos. 
B) Comunique as partes interessadas em evento de crise ou 

contingência. 
C) Defina a estratégia e o momento apropriado para a 

implementação da estrutura. 
D) Meça periodicamente o progresso obtido, ou o desvio, 

em relação ao plano de gestão de riscos. 
E) Engaje as partes interessadas externas apropriadas, 

assegurando a troca eficaz de informações. 
 

Questão 30 
De acordo com o Guia PMBOK® 5ª ed., é definido como 
Projeto “um esforço temporário empreendido para criar um 
produto, serviço ou resultado exclusivo”. Trata-se de um 
gerenciamento de projetos eficaz que exige que o gerente 
de projetos possua as seguintes competências: 
A) Motivação; Influência; Liderança. 
B) Pessoal; Liderança; Desempenho. 
C) Conhecimento; Desempenho; Pessoal. 
D) Conhecimento; Liderança; Comunicação. 
E) Desempenho; Conhecimento; Liderança. 
  
 

Questão 31 
O IDS (Intrusion Detection Systems – Sistema de Detecção 
de Intrusão) pode ser utilizado em diversas localidades da 
rede em uma empresa, porque cada posição possui um 
significado de um tipo de proteção específica. Os dois 
tipos primários de IDS são: HIDS (Host-Based Intrusion 
Detection Systems – Sistema de Detecção de Intrusão 
Baseado em Host),) e NIDS (Network-Based Intrusion 
Detection Systems – Sistema de Detecção de Intrusão 
Baseado em Rede), cada um com suas características. 
Assinale, a seguir, um dos pontos fortes do HIDS. 
A) Não necessita de hardware adicional. 
B) Não causa impacto no desempenho da rede. 
C) O monitoramento pode ser fornecido para múltiplas 

plataformas. 
D) Pode monitorar atividades suspeitas em portas conhecidas, 

como a porta TCP 80 utilizada pelo HTTP. 
E) Com ele funcionando, é difícil que um hacker apague os 

seus rastros, caso consiga invadir um equipamento. 
 

Questão 32 
Segundo o PMBOK® 5, o ciclo de vida de um projeto se 
refere “a uma série de fases pelas quais um projeto passa, 
do início ao término”. A estrutura genérica do ciclo de vida 
do projeto é: Início do projeto; Organização e preparação; 
Execução do trabalho do projeto; e, Encerramento do 
projeto. Sobre a estrutura genérica do ciclo de vida do 
projeto, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O trabalho tem um foco diferente de quaisquer outras 

fases. Isso muitas vezes envolve diversas organizações, 
locais e conjuntos de habilidades 

B) Os riscos e incertezas são maiores no início do projeto, 
mas diminuem ao longo da sua vida à medida que as 
decisões são tomadas e as entregas são aceitas. 

C) Os níveis de custo e de pessoal são baixos no início, 
atingem um valor máximo enquanto o projeto é executado 
e caem rapidamente conforme o projeto é finalizado.  

D) A capacidade de influenciar as características finais do 
produto do projeto, sem impacto significativo sobre os 
custos, é mais alta no seu início e diminui à medida que o 
projeto progride para o término. 

E) Um projeto pode exigir despesas substanciais para 
assegurar os recursos necessários no início do seu ciclo 
de vida, por exemplo, ou dispor de uma equipe completa 
bem no início do seu ciclo de vida. 

  

Questão 33 
O Guia PMBOK® 5ª ed. apresenta 10 áreas de 
conhecimento, 5 grupos de processos de gerenciamento de 
projetos e 47 processos de gerenciamento de projetos. Um 
desses processos é sequenciar as atividades. Assinale a 
área de conhecimento pertencente tal processo. 
A) Gerenciamento do Tempo do Projeto. 
B) Gerenciamento do Escopo do Projeto. 
C) Gerenciamento dos Custos do Projeto. 
D) Gerenciamento da Qualidade do Projeto. 
E) Gerenciamento da Integração do Projeto. 
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Questão 34 
O Gerenciamento da Integração do Projeto possui 6 
processos, e cada um dos processos das áreas do 
conhecimento em Gerenciamento de Projetos, do Guia 
PMBOK® 5ª ed., possui atividades que são classificadas em: 
Entradas; Ferramentas e técnicas; e, Saídas. Um dos processos 
do Gerenciamento da Integração do Projeto trata-se de 
desenvolver o plano de gerenciamento de projetos. Assinale 
a alternativa que apresenta corretamente uma atividade de 
Entrada desse processo. 
A) Acordos. 
B) Business case. 
C) Ativos de processos organizacionais. 
D) Solicitações de mudança aprovadas. 
E) Especificações do trabalho do projeto. 
 

Questão 35 
COBIT significa “Control Objectives for Information and 
Related Technology”, que trata-se de um Modelo 
Corporativo para Governança e Gestão de TI da Organização, 
mas pode-se dizer, resumidamente, que significa uma 
estrutura capaz de fornecer governança de TI (Tecnologia da 
Informação). O COBIT 5 baseia-se em cinco princípios 
básicos, para a governança de TI e gestão de TI da 
organização. Assinale o INCORRETO. 
A) Permitir uma abordagem holística. 
B) Distinguir a governança da gestão. 
C) Aplicar um modelo único integrado. 
D) Cobrir a organização de ponta a ponta. 
E) Tratar a quantidade de informação, que tem aumentado 

significativamente. 
 

Questão 36 
Considerando que os processos do COBIT 5 são divididos 
em dois domínios principais (ou camadas, dependendo do 
autor): Gestão e Governança, relacione adequadamente 
tais domínios (camadas) a alguns dos processos. 
1. Gestão. 
2. Governança. 
(     ) Garantir a otimização do risco. 
(     ) Garantir a realização de benefícios. 
(     ) Gerenciar a inovação. 
(     ) Garantir transparência para as partes interessadas. 
(     ) Gerenciar segurança. 
A sequência está correta em 
A) 2, 1, 1, 2, 1.  
B) 1, 2, 2, 1, 2.  
C) 2, 2, 1, 2, 1.  
D) 2, 1, 2, 1, 2.  
E) 1, 2, 1, 2, 1.  
 
 
 
 
 
 

Questão 37 
O COBIT 5 possui 37 processos, divididos entre domínios 
(ou camadas, dependendo do autor) de processos de 
Gestão e Governança. “Os nomes dos domínios foram 
escolhidos em consonância com as designações dessas 
áreas principais e usam mais verbos para descrevê-las.” 
São consideradas áreas de Gestão, EXCETO: 
A) Analisar. 
B) Entregar. 
C) Organizar. 
D) Monitorar. 
E) Implementar. 
 

Questão 38 
A versão 3 do ITIL é focada em serviços. São 5 livros da 
biblioteca ITIL v3: Estratégia de serviço; Projeto de serviço; 
Transição de serviço; Operação de serviço; e, Melhoria 
contínua de serviço. Assinale, a seguir, dois processos da 
Estratégia de serviço. 
A) Gerenciamento de acesso; Gerenciamento de portfólio. 
B) Gerenciamento de demanda; Gerenciamento de portfólio. 
C) Gerenciamento de eventos; Gerenciamento de incidentes. 
D) Gerenciamento de demanda; Gerenciamento de mudança.  
E) Gerenciamento de mudança; Gerenciamento de ativos 

de serviço e configuração. 
 

Questão 39 
No livro Projeto de Serviços (alguns autores trazem com o 
nome de Desenho de Serviços), do ITIL v3, o escopo do 
projeto de serviço envolve 5 aspectos. São eles, EXCETO: 
A) Projeto dos processos requeridos. 
B) Projeto de arquitetura tecnológica. 
C) Projeto de serviços novos e alterados. 
D) Projeto de métodos e métricas de mensuração. 
E) Melhoria da consistência dos serviços, frente a 

estratégias, arquiteturas e restrições da organização. 
 

Questão 40 
O processo de Gerenciamento de Segurança da Informação 
pertence ao livro Projeto de Serviço, do ITIL v3, sendo um 
“processo importante de controle e provisão de informações 
no intuito de evitar o uso não autorizado”, dividido em 
Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. Esse 
sistema é baseado na ISO/IEC 27001, estabelecendo uma 
estrutura de etapas para a implementação de um sistema de 
gerenciamento da segurança da informação, baseado em: 
Manter, Planejar, Controlar, Avaliar e Implantar. Assinale, a 
seguir, duas ações da etapa Avaliar: 
A) Autoavaliações; Classificação e registro.  
B) Incidentes de segurança; Direitos de acesso. 
C) Declaração de políticas; Classificação e registro. 
D) Segurança física; Auditorias internas e externas. 
E) Auditorias internas e externas; Incidentes de segurança. 
 

 
 

PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO) 
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ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

 A Prova Discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de uma Redação. 
 A resposta à Prova Discursiva (Redação) deverá ser manuscrita em letra legível, com caneta esferográfica de corpo 

transparente e de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas. 
 Deverão ser observados o limite mínimo de 20 (vinte) e máximo de 30 (tinta) linhas; a Prova Discursiva (Redação) terá o 

valor total de 30 (trinta) pontos. 
 O candidato receberá nota zero na Prova Discursiva (Redação) em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado, de não 

haver texto, de manuscrever em letra ilegível, bem como no caso de identificação em local indevido. 
 Para efeito de avaliação da Prova Discursiva (Redação) serão considerados os seguintes elementos de avaliação: 
 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

(A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS 18,00 

ABORDAGEM DO TEMA E DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO 

Neste critério serão avaliados: Pertinência de exposição relativa ao problema, à ordem de 

desenvolvimento proposto e ao padrão de resposta, conforme detalhamento a ser oportunamente 

publicado. 

(B) ASPECTOS MICROESTRUTURAIS 12,00 

Indicação de um erro para cada ocorrência dos tipos a seguir: 

1. Conectores (sequenciação do texto). 2. Correlação entre tempos verbais. 3. Precisão vocabular.        

4. Pontuação. 5. Concordância nominal e verbal. 6. Regência nominal e verbal. 7. Colocação pronominal. 

8. Vocabulário adequado ao texto escrito. 9. Ortografia. 10. Acentuação. 

OS ERROS TEXTUAIS OBEDECERÃO AOS CRITÉRIOS A SEGUIR: 

Número de erros Pontuação 

nenhum 12,00 

de 1 a 3 10,00 

de 4 a 10 8,00 

de 11 a 15 6,00 

de 16 a 20 4,00 

de 21 a 30 2,00 

acima de 30 0,00 

 
OBSERVAÇÕES QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO: 

 

1.  Por linha efetivamente escrita, entende-se a linha com no mínimo duas palavras completas, 

excetuando-se preposições, conjunções e artigos. 

2. O padrão de resposta será divulgado com o resultado preliminar da Redação. 

 
 

 

 

A crise financeira de 2008 despertou, no mundo inteiro, a necessidade de formar o cidadão para lidar melhor com o 
dinheiro. Desde então, vários países têm desenvolvido políticas públicas de educação financeira. Existe, ainda, no âmbito da 
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE, grupo que reúne algumas das maiores economias do 
planeta), a Rede Internacional de Educação Financeira (Infe, na sigla em inglês), com foco em atuações conjuntas entre os 
países. 

No Brasil, a Estratégia Nacional de Educação Financeira (Enef), criada em 2010, surgiu no bojo da discussão internacional 
e também acompanha o processo de bancarização verificado no Brasil nos últimos anos, com grande número de novos 
correntistas — segundo o Banco Central, dos 160 milhões de adultos da população brasileira, quase 140 milhões (87%) 
mantinham algum tipo de relacionamento bancário em 2016. 

“Com o crescimento da bancarização, sentimos necessidade de educação financeira, para que as pessoas pudessem gerir 
os seus recursos e ter uma melhor qualidade de vida, o que beneficia o sistema econômico como um todo”, explica a chefe do 
Departamento de Cidadania Financeira do BC (Depef), Elvira Cruvinel.  

(Disponível em: https://medium.com/educa%C3%A7%C3%A3o-financeira-e-previdenci%C3%A1ria/afinal-para-que-serve-a-educa%C3%A7%C3%A3o-
financeira-e-previdenci%C3%A1ria-cb378a87c6bf. Acesso em julho de 2019.) 
 



 

 
10 

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU – FOZ PREVIDÊNCIA 

CARGO: ANALISTA PREVIDENCIÁRIO – 
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  Ṳ 

 
(Dados da fecundidade brasileira. Revista Época, 25/05/2009.) 

 
Com base nos textos motivadores e nos textos I e II apresentados na prova objetiva, escreva um texto dissertativo-argumentativo 
tendo como tema: 
 

“Planejamento previdenciário e expectativas de uma vida com qualidade no futuro”. 
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INSTRUÇÕES 

 

1. Somente é permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa. Todos os demais objetos devem ser colocados na embalagem não reutilizável fornecida pelo Fiscal de 

Aplicação, inclusive aparelho celular desligado e carteira com documentos e valores em dinheiro. Não é permitida a 

comunicação entre os candidatos, o empréstimo de material, nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, 

livros, anotações, réguas de cálculo, lapiseiras, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente não será permitido ao 

candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes 

equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, 

mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de 

qualquer modelo e etc. 

2. O tempo de duração da prova objetiva de múltipla escolha e discursiva é de 4 (quatro) horas. Esse período abrange a 

assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas e Folha de Textos Definitivos. 

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção 

de metais no ingresso e na saída de sanitários durante a realização da prova. 

4. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha e 1 (uma) redação. Ao receber o material 

de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém o número de 

questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de 

Respostas e na Folha de Textos Definitivos que lhe foram fornecidos estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, 

ou o material esteja incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao 

Fiscal de Aplicação. 

5. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) opções (A a E) e uma única resposta 

correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de 

Resposta (Prova Objetiva) e a Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva - Redação) devidamente assinados no local 

indicado. 

6. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 

Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

7. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou 

em qualquer meio. 

8. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o Caderno de Provas no decurso dos 

últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. Após identificado e acomodado na sala, 

o candidato somente poderá ausentar-se 90 (noventa) minutos após o início das provas; contudo, não poderá levar 

consigo o Caderno de Provas. 

9. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação 

da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de 

Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 

 

- O gabarito provisório das questões objetivas das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 

(www.institutoconsulplan.org.br), a partir das 16h do dia subsequente ao da realização das provas escritas objetivas de 

múltipla escolha. 

Serão aceitos questionamentos sobre o gabarito provisório das questões objetivas, desde que estejam em conformidade 
com o disposto nos subitens a seguir: 
- Os questionamentos devem estar fundamentados exclusivamente com base no Conteúdo Programático estabelecido 
para o certame e ser apresentados em formulário específico, no período compreendido entre o dia 20 de agosto de 2019 
e o dia 21 de agosto de 2019, no endereço eletrônico do Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br). 
- O recurso será apreciado por uma Banca designada pelo Instituto Consulplan, que emitirá decisão fundamentada, sendo 
colocada à disposição do requerente no endereço eletrônico do Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br). 


