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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Despedida 

 

E no meio dessa confusão alguém partiu sem se despedir; 
foi triste. Se houvesse uma despedida talvez fosse mais triste, 
talvez tenha sido melhor assim, uma separação como às vezes 
acontece em um baile de carnaval – uma pessoa se perde da 
outra, procura-a por um instante e depois adere a qualquer 
cordão. É melhor para os amantes pensar que a última vez que 
se encontraram se amaram muito – e depois apenas aconteceu 
que não se encontraram mais. Eles não se despediram, a vida é 
que os despediu, cada um para seu lado – sem glória nem 
humilhação.  

Creio que será permitido guardar uma leve tristeza, e 
também uma lembrança boa; que não será proibido confessar 
que às vezes se tem saudades; nem será odioso dizer que a 
separação ao mesmo tempo nos traz um inexplicável 
sentimento de alívio, e de sossego; e um indefinível remorso; e 
um recôndito respeito.  

E que houve momentos perfeitos que passaram, mas 
não se perderam, porque ficaram em nossa vida; que a 
lembrança deles nos faz sentir maior a nossa solidão; mas 
que essa solidão ficou menos infeliz: que importa que uma 
estrela já esteja morta se ela ainda brilha no fundo de nossa 
noite e de nosso confuso sonho?  

Talvez não mereçamos imaginar que haverá outros 
verões; se eles vierem, nós os receberemos obedientes 
como as cigarras e as paineiras – com flores e cantos. O 
inverno – te lembras – os maltratou; não havia flores, não 
havia mar, e fomos sacudidos de um lado para outro como 
dois bonecos na mão de um titeriteiro inábil.  

Ah, talvez valesse a pena dizer que houve um telefonema 
que não pôde haver; entretanto, é possível que não adiantasse 
nada. Para que explicações? Esqueçamos as pequenas coisas 
mortificantes; o silêncio torna tudo menos penoso; lembremos 
apenas as coisas douradas e digamos apenas a pequena palavra: 
adeus.  

A pequena palavra que se alonga como um canto de 
cigarra perdido numa tarde de domingo.  

(Rubem Braga. 200 Crônicas Escolhidas. Círculo do Livro S.A. Com 
adaptações.) 

 

Questão 01 
No excerto “(...) nem será odioso dizer que a separação ao 
mesmo tempo nos traz um inexplicável sentimento de alívio, 
e de sossego; e um indefinível remorso; e um recôndito res-
peito.” (2º§), a palavra destacada pode ser substituída, sem 
alteração de sentido, por: 
A) Oculto. 
B) Contínuo. 
C) Incalculável. 
D) Descontente. 

Questão 02 
De acordo com as ideias apresentadas ao longo do texto, é 
possível inferir que o autor: 
A) Incita sobre a brevidade da vida. 
B) Passa uma mensagem em sentido literal. 
C) Emprega uma linguagem mais subjetiva e figurada. 
D) Denota sobre a importância das explicações e da despedida. 
 

Questão 03 
Considerando que o adjetivo é a classe de palavras que 
modifica o substantivo, atribuindo-lhe características mais 
precisas, assinale a alternativa na qual a palavra destacada 
NÃO se refere a tal classe gramatical. 
A) “(...) e digamos apenas a pequena palavra: adeus.” (5º§) 
B) “E que houve momentos perfeitos que passaram, (...)” 

(3º§) 
C) “Creio que será permitido guardar uma leve tristeza, (...)” 

(2º§) 
D) “É melhor para os amantes pensar que a última vez que 

se encontraram se amaram muito (...)” (1º§) 
 

Questão 04 
Em “Ah, talvez valesse a pena dizer que houve um telefo-
nema que não pôde haver; entretanto, é possível que não 
adiantasse nada.” (5º§), o termo destacado denota ideia 
de: 
A) Motivo. 
B) Escolha. 
C) Hipótese. 
D) Oposição. 
 

Questão 05 
No trecho “(...) uma separação como às vezes acontece em 
um baile de carnaval – uma pessoa se perde da outra, 
procura-a por um instante e depois adere a qualquer cordão.” 
(1º§), o acento indicativo de crase foi empregado adequa-
damente. Tal fato NÃO ocorre em: 
A) Àquela época tudo era diferente. 
B) Não me refiro à qualquer saudade. 
C) Nos despedimos às sete horas da manhã. 
D) À proporção que chove, mais tristes ficamos. 
 

Questão 06 
“Ah, talvez valesse a pena dizer que houve um telefonema 
que não pôde haver; (...)” (5º§) A expressão assinalada no 
trecho anterior evidencia circunstância de: 
A) Dúvida. 
B) Tempo. 
C) Finalidade. 
D) Afirmação. 
 

Questão 07 
Em “(...) o silêncio torna tudo menos penoso; (...)” (5º§), a 
expressão “penoso” significa: 
A) Sutil. 
B) Inábil. 
C) Cético. 
D) Angustiante. 
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Questão 08 
Considerando o trecho “Creio que será permitido guardar 
uma leve tristeza, e também uma lembrança boa; (...)” (2º§), 
podemos afirmar que o sujeito é: 
A) Elíptico. 
B) Simples. 
C) Inexistente. 
D) Indeterminado. 
 

Questão 09 
Em “O inverno – te lembras – os maltratou; não havia flores, não 
havia mar, (...)” (4º§), o duplo travessão tem como objetivo: 
A) Enfatizar o trecho. 
B) Exprimir indignação. 
C) Indicar uma pausa total. 
D) Dar ideia de continuidade. 
 

Questão 10 
Levando em consideração que dígrafo é quando duas letras 
emitem um único som, apresenta dígrafo vocálico a seguinte 
palavra: 
A) irreal 
B) adeus 
C) sempre 
D) sossego 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

Questão 11 
Em determinada repartição pública trabalham 15 técnicos 
previdenciários igualmente eficientes, com carga horária 
diária de 8 horas. Sabendo-se que cada técnico demora 80 
minutos para finalizar um processo, quantos processos 
semelhantes poderão ser finalizados pelos 15 técnicos em 10 
dias de trabalho? 
A) 700 
B) 800 
C) 900 
D) 1.000 
 

Questão 12 
Joana, Laura e Marcela são beneficiárias dos seguintes 
programas do IPASG: licença-saúde, licença-maternidade e 
aposentadoria por tempo de serviço, não necessariamente 
nessa ordem, sendo cada uma beneficiária de um programa 
distinto. Cada uma delas obteve seu respectivo benefício por 
ser servidora municipal, atuando em uma das seguintes 
profissões: professora, auxiliar de serviços gerais e secretária 
escolar. Sabe-se ainda que: 
 A beneficiária da licença-saúde é professora. 
 Laura não é beneficiária da licença-maternidade. 
 Marcela é secretária escolar e Joana não é auxiliar de 

serviços gerais. 
Com base nessas informações, qual alternativa contém 
uma proposição verdadeira? 
A) Laura é aposentada e Joana é professora. 
B) Joana é aposentada e Laura é professora. 
C) Marcela está de licença-maternidade e Laura é professora. 
D) Marcela é aposentada e Laura é auxiliar de serviços gerais. 

Questão 13 
No último levantamento sobre o número de contribuintes do 
IPASG, constatou-se que 12% dos 15 mil contribuintes ativos já 
cumprem com os requisitos para poder se aposentar até o final 
do próximo ano. Dentre esses contribuintes que cumprem os 
requisitos para aposentadoria, 60% são mulheres. De acordo 
com esses dados, quantos contribuintes cumprem os requisitos 
para aposentadoria e são homens? 
A) 680 
B) 720 
C) 860 
D) 1.080 
 

Questão 14 
Fernando foi contratado para dar continuidade aos trabalhos 
de um setor burocrático do IPASG, o qual contava com 
montante de 1.548 processos acumulados no momento em 
que ele iniciou os trabalhos. Considere que em cada dia de 
trabalho Fernando consegue finalizar 24 processos e que 
chegam 6 novos processos. Quantos dias de trabalho serão 
necessários para que ele consiga zerar o número de trabalhos 
burocráticos acumulados? 
A) 64 dias 
B) 65 dias 
C) 85 dias 
D) 86 dias 
 

Questão 15 
Analise a situação hipotética: 
 

Considere que fora realizada uma estimativa matemática sobre 
a quantidade de técnicos previdenciários que um município 
deve contratar em função de seu número de habitantes, 

obtendo-se a seguinte função:   x
n x = 175,–

2000
 sendo x o 

número de habitantes do município e n(x) o número de técnicos 
previdenciários.  
 

Com base nessas informações e sabendo-se que a relação 
matemática se aplica apenas aos municípios com mais de 
500.000 habitantes, responda: se determinado município 
possuir um total de 1,01 milhão de habitantes, o número de 
técnicos previdenciários que devem ser contratados está 
compreendido entre 
A) 300 e 325. 
B) 326 e 350. 
C) 351 e 375. 
D) 376 e 400. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
As informações a seguir contextualizam as questões 16 e 
17. Leia-as atentamente. 
 

“Elizabeth II é a rainha do Reino Unido, tendo assumido o trono 
britânico em 1952, após o falecimento de seu pai, o rei Jorge 
VI. No entanto, sua cerimônia de coroação só foi realizada em 
1953. Elizabeth nasceu em 1926, e sua coroação como rainha 
era improvável, uma vez que seu pai não era o primeiro na linha 
de sucessão. Durante sua juventude, ela serviu como mecânica 
em um grupamento de mulheres do exército britânico. Logo 
após completar 21 anos, casou-se com Philip, príncipe da 
Grécia e Dinamarca. Ao todo, ela teve quatro filhos, e seu 
reinado é o mais longo da história da monarquia britânica. Seu 
filho mais velho, príncipe Charles, é o sucessor do trono.” 

(Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/historia/elizabeth-
ii.htm. Acesso em: 11/03/2021.) 

 

Questão 16 
Elizabeth II ocupa no governo do Reino Unido a designação 
de: 
A) Duquesa. 
B) Chanceler. 
C) Chefe de Estado. 
D) Primeira-ministra. 
 
Questão 17 
São países europeus que conservam a mesma forma de 
governo do Reino Unido: 
A) França, Itália e Portugal. 
B) Finlândia, Grécia e Holanda. 
C) Macedônia, Noruega e Rússia. 
D) Bélgica, Dinamarca e Espanha. 
 
Questão 18 
“A Bossa Nova surgiu, mais precisamente, em 1958, com o 
lançamento do compacto de __________________, um dos 
maiores representantes do movimento musical.” Assinale 
a alternativa que completa corretamente a afirmativa 
anterior. 
A) Tom Jobim 
B) João Gilberto 
C) Nelson Motta 
D) Vinicius de Moraes 
 

Questão 19 
Blocos econômicos são instituições supranacionais, ou seja, 
que ultrapassam os limites de uma nação, formados pelo 
agrupamento de países que possuem como objetivo principal 
a organização de acordos comercias, para isso, implemen-
tando uma redução gradual das tarifas alfandegárias, a fim de 
potencializar o fluxo de mercadorias entre os países-membros 
e estimular a concorrência em determinados setores de suas 
economias. São blocos econômicos presentes no continente 
latino-americano, EXCETO: 
A) Alca. 
B) Alba. 
C) Ecowas. 
D) Mercosul. 

Questão 20 
“Após as Revoluções Industriais e Segunda Guerra Mundial, 
diversos pesquisadores realizaram estudos ambientais e 
comprovaram os impactos negativos da intervenção humana 
no planeta. Com a necessidade de frear os danos ambientais, 
lideranças de vários países começaram a se organizar para 
elaborar projetos que permitissem o desenvolvimento econô-
mico sem a destruição do meio ambiente. Realizaram-se, 
então, as conferências ambientais, reuniões em que líderes 
de diversos países discutem e criam projetos para o desen-
volvimento sustentável, que unam o crescimento econô-
mico com a preservação.” 

(Disponível em: https://querobolsa.com.br/revista/conheca-as-
principais-conferencias-ambientais-do-mundo. Acesso em: 11/03/2021.) 
 

O termo “desenvolvimento sustentável”, um dos principais 
temas das conferências ambientais, passou tradicionalmente 
a ser divulgado por todo o planeta a partir do(a): 
A) Agenda 21. 
B) Protocolo de Kyoto. 
C) Relatório Brundtland. 
D) Protocolo de Montreal. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

Questão 21 
A Constituição da República assegura os direitos dos traba-
lhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social, EXCETO: 
A) Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. 
B) Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime 

sua retenção dolosa. 
C) Remuneração do serviço extraordinário superior, no 

mínimo, em 25% à do normal.   
D) Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os 

que percebem remuneração variável. 
 

Questão 22 
“O requisito de idade de aposentadoria estabelecido pela 
Constituição Federal será reduzido em __________, para o 
professor que comprove tempo de efetivo exercício das 
funções de magistério na educação infantil e no ensino 
fundamental e médio fixado em lei complementar.” Assinale a 
alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) um terço 
B) um quinto 
C) três anos 
D) cinco anos  
 

Questão 23 
Conforme disposto na Constituição de 1988, a seguridade 
social será financiada por toda a sociedade, inclusive pelo do 
empregador, empresa ou entidade a ela equiparada na forma 
da lei, havendo contribuições sociais incidentes sobre: 
A) Lucro.  
B) Capital social. 
C) Aquisição de veículos automotores. 
D) Aquisição de insumos para produção. 
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Questão 24 
Segundo a Constituição Federal, “todos são iguais perante 
a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade”. Além disto, informa que não 
haverá pena de:  
A) Multa. 
B) Reclusão. 
C) Trabalhos forçados.  
D) Restritiva de direito. 
 

Questão 25 
São objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: 
I. A dignidade da pessoa humana. 
II. Garantia do desenvolvimento nacional. 
III. Erradicação da pobreza e da marginalização e redução 

das desigualdades sociais e regionais. 
IV. Independência nacional. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e III. 
B) I e IV. 
C) II e III.  
D) II e IV. 
 

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

Questão 26 
No que concerne à sua organização, a Administração Pública 
divide-se em Direta e Indireta. Enquanto a Administração 
Pública Direta designa o conjunto de órgãos que desempe-
nham atividade centralizada, a Administração Pública Indireta 
designa o conjunto de pessoas administrativas que, vinculadas 
à respectiva Administração Pública Direta, executam algumas 
funções administrativas de forma descentralizada. Conside-
rando o exposto, pertence corretamente ao conjunto da 
Administração Direta: 
A) Empresa pública estadual e autarquia estadual. 
B) Secretarias de Estado e Governadoria do Estado. 
C) Secretarias de Estado e fundação pública estadual. 
D) Ministérios, Presidência da República e autarquias federais. 
 

Questão 27 
De acordo José dos Santos Carvalho Filho, “ato administrativo 
é a exteriorização da vontade dos agentes da Administração 
Pública ou de seus delegatários, nessa condição, que, sob 
regime de direito público, vise à produção de efeitos jurídicos, 
com o fim de atender ao interesse público”. Nesse sentido, 
assinale a alternativa que contenha apenas elementos, 
também denominados requisitos, do ato administrativo. 
A) Forma, exigibilidade, objeto e finalidade. 
B) Motivo, objeto, finalidade, forma e competência. 
C) Competência, forma, motivação, objeto e finalidade. 
D) Competência, motivo, imperatividade, objeto e forma. 
 

Questão 28 
No que se refere aos princípios norteadores da Administração 
Pública, analise as afirmativas a seguir. 
I. O princípio da impessoalidade exige objetividade no atendi-

mento ao interesse público, sendo vedada a promoção 
pessoal de agentes ou autoridades. 

II. O dever de a Administração atuar segundo padrões 
éticos de probidade, decoro e boa-fé consubstancia o 
princípio da legalidade. 

III. Por imposição do princípio da eficiência, previsto no Art. 
37 da Constituição Federal, a Administração Pública deve 
buscar os melhores resultados por meio da aplicação da 
lei. 

IV. O direito de que todos têm de receber dos órgãos 
públicos informações de seu interesse particular ou de 
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo 
da lei, reverbera o princípio da publicidade. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) II e III, apenas. 
C) I, II e IV, apenas. 
D) I, III e IV, apenas. 
 

Questão 29 
Acerca do regime funcional dos servidores públicos inscrito 
na CRFB/88, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) A vedação de acumular cargos se estende a empregos e 

funções públicas na Administração Pública Indireta. 
B) Os servidores estatutários são selecionados por meio de 

concurso público para ocuparem cargos públicos, em vínculo 
de natureza não contratual, adquirindo a estabilidade após se 
sujeitarem a 3 (três) anos de estágio probatório. 

C) A Constituição Federal, como regra, veda a acumulação de 
cargos ou empregos públicos, prevendo, no entanto, um rol 
taxativo de casos excepcionais de acumulação, entre eles, a 
de um cargo técnico com um ou mais cargos de professor, 
independentemente de haver ou não compatibilidade de 
horários. 

D) O servidor público estável somente perderá o cargo em 
virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante 
processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla 
defesa ou mediante procedimento de avaliação periódica de 
desempenho, na forma de lei complementar, assegurada 
ampla defesa. 

 

Questão 30 
Demétrius, aposentado por invalidez como técnico admi-
nistrativo do município X, teve declarados insubsistentes os 
motivos determinantes da sua aposentadoria por junta 
médica oficial. À luz do caso hipotético, assinale a alternativa 
que indica corretamente a modalidade de provimento no 
cargo público de técnico administrativo em razão do seu 
retorno. 
A) Reversão. 
B) Nomeação. 
C) Readaptação. 
D) Reintegração. 



 

6 

CONCURSO PÚBLICO – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO – IPASG 

 

CARGO: TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO (M) ꬸ 

Questão 31 
À luz do Estatuto dos Servidores Públicos de São Gonçalo 
(Lei nº 050/1991), analise as afirmativas a seguir.  
I. A posse, isto é, a aceitação expressa das atribuições, 

deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, 
com o compromisso de bem servir, se formaliza com a 
assinatura do termo apenas pelo empossado e ocorrerá 
no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do 
ato de provimento, prorrogável por mais 30 (trinta) dias, 
a requerimento do interessado, sob pena de tornar a 
posse sem efeito. 

II. Para efeito de aposentadoria do servidor público, serão 
computadas em dobro a licença-prêmio e as férias não 
gozadas. 

III. No ato da posse, o servidor apresentará obrigatoria-
mente a declaração dos bens e valores que constituem 
seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não 
de outro cargo ou emprego ou função pública. 

IV. Correrá a posse em qualquer modalidade de provimento. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e III. 
B) II e III. 
C) I, II e IV. 
D) II, III e IV. 
 

Questão 32 
À luz do Estatuto dos Servidores Públicos de São Gonçalo 
(Lei nº 050/1991), assinale a alternativa correta acerca do 
regime disciplinar dos servidores públicos. 
A) É dever do servidor público observar as ordens superiores, 

ainda que manifestamente ilegais, sob pena de respon-
sabilização disciplinar. 

B) O servidor que ocupe dois cargos em regime de acu-
mulação legal não poderá, sob nenhuma condição, ser 
investido em cargo em comissão. 

C) Insubordinação grave em serviço é causa de respon-
sabilização disciplinar do servidor com aplicação da pena 
de suspensão não superior a 90 (noventa) dias. 

D) Ao servidor é proibido pleitear como procurador ou 
intermediário junto aos órgãos municipais, salvo quando 
se tratar de percepção de vencimento, remuneração, 
provento ou vantagem de parente, consanguíneo ou 
afim, até o segundo grau. 

 

Questão 33 
À luz do Estatuto dos Servidores Públicos de São Gonçalo 
(Lei nº 050/1991), assinale a alternativa correta. 
A) A remuneração do servidor será sempre integral quando 

em licença-prêmio. 
B) É permitida a concessão de licença a servidor ocupante 

apenas de cargo em comissão. 
C) É vedado o exercício de atividade remunerada durante o 

período de licença para o serviço militar obrigatório. 
D) O servidor estável ou em estágio probatório poderá obter 

licença, sem remuneração, para o trato de interesses 
particulares pelo prazo máximo de 2 (dois) anos. 

 

Questão 34 
Em conformidade com a Lei Orgânica do Município de São 
Gonçalo, assinale a alternativa INCORRETA sobre a admi-
nistração municipal. 
A) Os aposentados e pensionistas são isentos de contribuição. 
B) O prefeito, o vice-prefeito e os vereadores são segurados 

facultativos do Instituto de Previdência e Assistência de 
São Gonçalo. 

C) Para efeito de aposentadoria do servidor público, não é 
utilizada a contagem do tempo de serviço prestado na 
atividade privada, seja rural, seja urbana. 

D) A motivação suficiente será requisito essencial dos atos 
administrativos municipais, a exceção dos atos de pro-
vimento e de desprovimento de cargos e funções de 
confiança, assim declarados em lei.  

 

Questão 35 
Considerando a Lei nº 8.429/92, NÃO constitui ato de 
improbidade administrativa que cause prejuízo ao erário: 
A) Frustrar a licitude de concurso público. 
B) Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de 

bem ou serviço por preço superior ao de mercado. 
C) Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a obser-

vância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis 
à espécie.  

D) Agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise 
das prestações de contas de parcerias firmadas pela admi-
nistração pública com entidades privadas. 

 

NOÇÕES DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
 

Questão 36 
Sobre o RGPS (Regime Geral de Previdência Social), é possível 
afirmar que: 
A) É administrado diretamente pelo Governo Federal.  
B) É de caráter obrigatório para aqueles que não exercem 

atividade remunerada.  
C) Aqueles que estão abrangidos por regime próprio de 

previdência social não podem se filar ao RGPS. 
D) A previdência social tem por fim assegurar aos seus 

beneficiários meios indispensáveis de manutenção por 
motivo de incapacidade.                                                                                                

 

Questão 37 
A regra geral é a de que a qualidade de segurado se mantém 
enquanto forem pagas as contribuições previdenciárias para o 
INSS. Nos termos da Lei Federal nº 8.213, mantém a qualidade 
de segurado, independentemente de contribuições: 
A) Até 6 (seis) meses após o livramento, o segurado retido 

ou recluso.  
B) Até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o 

segurado facultativo. 
C) Sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, 

exceto do auxílio-acidente.  
D) Até 6 (seis) meses após o licenciamento, o segurado 

incorporado às Forças Armadas para prestar serviço 
militar. 
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CARGO: TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO (M) ꬸ 

Questão 38 
Conforme Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
considera-se como segurado especial a pessoa física residente 

no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a 
ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, 
ainda que com o auxílio eventual de terceiros a título de 
mútua colaboração. NÃO é considerado segurado especial:  
A) Pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da 

pesca profissão habitual ou principal meio de vida. 
B) A exploração da atividade turística da propriedade rural, 

inclusive com hospedagem, por mais de 120 (cento e 
vinte) dias ao ano.                                                                                              

C) Produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assen-
tado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou 
arrendatário rurais, que explore atividade agropecuária em 
área de até 4 (quatro) módulos fiscais.  

D) Produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assen-
tado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou 
arrendatário rurais, que explore atividade de seringueiro ou 
extrativista vegetal e faça dessas atividades o principal meio 
de vida.  

 

Questão 39 
Nos termos da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
podem ser descontados dos benefícios. Analise as informações 
a seguir, marque V para as verdadeiras e F para as falsas.   
(     ) Até 30% para pagamento de título executivo extrajudicial. 
(     ) Pensão de alimentos decretada em sentença judicial. 
(     ) Pagamento de impostos federais devidos pelo bene-

ficiário. 
(     ) Pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões 

de crédito e operações de arrendamento mercantil. 
A sequência está correta em 
A) F, V, F, V.                                                                                                
B) F, F, V, V.  
C) V, V, F, F.  
D) V, F, F, V. 
 

Questão 40 
O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São 
Gonçalo prevê a concessão de licença por acidente em 
serviço, EXCETO quando: 
A) O dano decorrer de agressão sofrida e não provocada 

pelo servidor no exercício do cargo.  
B) Ocorrer o dano físico por servidor e que se relacione 

mediata ou imediatamente com as atribuições do cargo 
exercido.  

C) Ocorrer em serviço o dano físico ou moral pelo servidor e 
que se relacione mediatamente com as atribuições do 
cargo exercido.                                                                                               

D) Sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-               
-versa, fazendo prova do acidente no prazo de 72 (setenta e 
duas) horas prorrogável quando as circunstâncias o exigirem. 

 
 

Questão 41 
O Regime de Previdência do Município de São Gonçalo tem 
por finalidade assegurar aos servidores públicos detentores 
de cargos efetivos, nos órgãos da administração direta e 
indireta dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de 
São Gonçalo, benefício de natureza previdenciária. No que se 
refere ao Regime de Previdência, é correto afirmar que: 
A) Os dependentes do servidor somente farão jus ao bene-

fício de reclusão, caso o servidor tenha aderido ao plano 
complementar de Previdência Municipal.   

B) Os servidores públicos detentores de cargos efetivos do 
IPASG não estão em Regime de Previdência do Município 
de São Gonçalo, sendo segurados pelo Regime Geral da 
Previdência. 

C) O Regime de Previdência terá caráter contributivo e solidário, 
sendo financiado exclusivamente pelas contribuições das 
entidades da administração direta e indireta e dos Poderes do 
Município, bem como dos servidores ativos. 

D) O Regime de Previdência do Município de São Gonçalo 
assegura aos servidores públicos benefício de natureza 
previdenciária, referente à cobertura dos seguintes even-
tos: perda de capacidade laborativa por idade, doença, 
acidente em serviço ou invalidez.  

 

Questão 42 
Sobre o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores 
Públicos do Município de São Gonçalo, analise as afirmativas 
a seguir. 
I. O benefício de aposentadoria por invalidez concedido de 

forma proporcional não poderá ser inferior ao último 
vencimento pago enquanto funcionário ativo. 

II. Integram o Plano de Benefícios assegurado pelo Regime 
Próprio de Previdência do Município de São Gonçalo as 
prestações de aposentadoria voluntária. 

III. O servidor será aposentado por invalidez permanente, 
sendo seus proventos integrais, exceto nas hipóteses de 
invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia 
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. 

IV. A inscrição do segurado ao Regime Previdenciário do 
Município de São Gonçalo se dará ex-officio. 

V. É beneficiário do Regime de Previdência, na condição de 
dependente, o filho emancipado, de qualquer condição, 
menor de 21 (vinte e um) anos e inválido. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e V. 
B) I e III.  
C) II e V.  
D) II e IV. 
 

Questão 43 
Sobre a estrutura básica do Instituto de Previdência e 
Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo – 
IPASG, o mandato dos Conselheiros será de: 
A) 01 (um) ano, possibilitada uma recondução.  
B) 01 (um) ano, não sendo possível recondução. 
C) 02 (dois) anos, possibilitada uma recondução.                                                                                                
D) 02 (dois) anos, não sendo possível recondução. 
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CARGO: TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO (M) ꬸ 

Questão 44 
Nos termos do Regime de Previdência do Município de São 
Gonçalo, são consideradas fontes de custeio as receitas 
advindas das contribuições apuradas entre os servidores 
públicos, na alíquota de: 
A) 8%  
B) 11%   
C) 20% 
D) 27,5%  
 

Questão 45 
João nasceu em 12/01/1960 e possui contribuições previden-
ciárias nos seguintes períodos: 23/04/1977 a 20/05/1985, 
02/05/1990 a 01/06/1993 e 02/01/1995 a 06/02/2019. Consi-
derando que João deu entrada no pedido de aposentadoria 
em 25/02/2021, segundo as regras do Regime Geral de 
Previdência Social, assinale a afirmativa correta. 
A) Para afastar a incidência do fator previdenciário no 

cálculo de sua aposentadoria, João deverá fazer contri-
buição por mais 06 (seis) meses.  

B) Pela regra vigente na época do pedido de aposentadoria, 
João deverá pagar um pedágio relacionado a 50% do 
tempo que faltava para ele poder se aposentar por tempo 
de serviço. 

C) A soma de sua idade e de seu tempo de contribuição, 
incluídas as frações, na data de requerimento da aposen-
tadoria, não afasta a incidência do fator previdenciário no 
cálculo de sua aposentadoria. 

D) João possui direito adquirido para se aposentar sem a 
incidência do fator previdenciário, pois desde 12/01/2019 já 
havia preenchido todos os requisitos para o benefício antes 
da mudança da soma da idade e de seu tempo de 
contribuição. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 

É necessário o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos 
candidatos. 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa. 
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos; a utilização de máquinas calculadoras e/ou 

similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, 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, pulseiras magnéticas (ainda que terapêuticos) e similares etc., o que não 
acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Não será permitida, durante a realização da prova escrita, a utilização pelo candidato de óculos escuros (exceto para 
correção visual ou fotofobia) ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro etc.). 

4. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. Excepcionalmente, 
poderão ser realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do 
descrito. 

5. O Caderno de Provas consta de 45 (quarenta e cinco) questões de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma 
única resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de 
Respostas (gabarito).  

6. 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 (gabarito) que lhe for fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja 
incompleto ou, ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

7. As provas terão duração de 4 (quatro). Este período abrange a assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de 
Respostas (gabarito). 

8. O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para o Cartão de Respostas, que será o único documento 
válido para a correção das provas. O preenchimento do Cartão de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, 
que deverá proceder de conformidade com as instruções específicas contidas no Edital e no Cartão de Respostas. Em 
hipótese alguma haverá substituição do cartão por erro do candidato. 

9. 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. 

10. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

11. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato também poderá se retirar 
do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar 
consigo o Caderno de Provas. 

12. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação 
antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e 
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação desta sala e, ainda, pelo Coordenador da Unidade 
de Provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do concurso. 

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares 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 (segunda-feira). 
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 (dois) 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 
ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.  
- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso 
pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Concurso 
Público. 




