
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº 001/2016  

CARGO: GESTOR PREVIDENCIÁRIO  
 
NOME:  INSCRIÇÃO:  RG:  

 
INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de 4(quatro) horas, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 40 (quarenta) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 (dez) Português, 05 (cinco) 

matemática, 05 (cinco) Conhecimentos Gerais e 20(vinte) questões de Conhecimentos Específicos; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 40, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

i) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “h”; 

j) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

k) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato; 
l) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
m) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
n) Somente utilize caneta azul ou preta; 
o) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
p) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do gabarito; 
q) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova. 
 

  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (10 questões) 
 

QUESTÃO 01. “As moças salvaram-se, fugindo do incêndio”. O verbo grafado torna o sujeito agente e paciente 
da ação, logo sua voz verbal é: 

 
(A) Voz ativa 
(B) Voz passiva. 
(C) Voz reflexiva. 
(D) Voz passiva sintética.  
 
QUESTÃO 02. “Duas casas maravilhosas foram demolidas na rua em que moro.”. A concordância nominal é o 

acordo entre o substantivo e seus modificadores.  Assinale a alternativa que apresenta apenas 
modificadores do substantivo “casas” na frase acima: 

 
(A) Duas – maravilhosas. 
(B) Duas – foram. 
(C) Maravilhosas – foram. 
(D) Duas – rua.  
 
QUESTÃO 03. Relativo aos modos verbais correspondentes analise:  
 
I. Exprime uma ordem, expressa um pedido. 
II. Exprime um fato certo, concreto. 
III. Exprime um fato hipotético, duvidoso. 
 
(A) Indicativo – subjuntivo – imperativo. 
(B) Imperativo – subjuntivo – indicativo. 
(C) Imperativo – indicativo – subjuntivo.  
(D) Subjuntivo – indicativo – imperativo.  
 
QUESTÃO 04. Assinale a oração que faz uso incorreto da crase: 
  
(A) Fui à cidade de Campinas visitar alguns amigos. 
(B) Daniel tratou muito bem à todos os presentes. 
(C) Referia-se às duas meninas de ontem. 
(D) Mário saiu às escondidas pelo quintal. 
 
QUESTÃO 05. Assinale a oração que faz uso incorreto da crase: 
 
(A) Os papeis da matrícula do meu novo curso estão sobre à mesa do escritório.  
(B) À noite, gostaria que você fosse embora comigo, pois tenho medo de ir sozinha.  
(C) Fui à farmácia comprar analgésicos para minha filha que reclama de dor desde semana passada.   
(D) Irei à Paraíba de Suassuna, visitar a famosa Igreja do Carmo.  
 
QUESTÃO 06. Analise, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico: 
 

I. O acento não permanece mais em ditongos terminados em “ei” e “oi”, nas palavras oxítonas e 
monossilábicas tônicos de som aberto.  

II. Perderam o acento circunflexo as paroxítonas com “o” fechado na sílaba tônica.  
III. Não se usa hífen em locuções de qualquer tipo, com as seguintes exceções: água-viva, arco-da-velha e cor-

de-rosa. 
 

Das afirmativas acima: 
 

(A) Todos os itens estão corretos. 
(B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(C) Apenas os itens I e III estão corretos. 
(D) Apenas o item II está correto.  



QUESTÃO 07. Não há locução adverbial em: 
 
(A) Com certeza, ele se arrependerá.  
(B) Maria pratica exercícios físicos fielmente aos sábados.   
(C) As mulheres são guerreiras e realizam a tarefa com humildade. 
(D) Sem dúvida é a melhor feijoada que já provei desde minha passagem por São Paulo.  
 
QUESTÃO 08. “Árabe” e “público” são acentuados porque:  
 
(A) São palavras proparoxítonas, pois recebem o acento agudo na antepenúltima sílaba.  
(B) São palavras oxítonas, pois possuem vogais “a” e “u” semiabertas. 
(C) Não possuem mais acentos segundo a nova reforma ortográfica. 
(D) São palavras paroxítonas, pois recebem o acento agudo na antepenúltima sílaba.  
 
QUESTÃO 09. “O avião caiu sobre as casas de Guarulhos.” 
 
O verbo grifado é: 
 
(A) Transitivo direto. 
(B) Transitivo indireto. 
(C) Intransitivo. 
(D) De ligação. 
 
QUESTÃO 10. Um pronome mal utilizado às vezes pode expressar redundância. Assinale a oração em que isso 

ocorre:  
 
(A) Fume o cigarro e jogue-o no lixo! 
(B) Este livro que está com você é meu, devolva-me, por favor.  
(C) Deixe-me sozinha, não estou bem, não quero conversar.  
(D) A ginasta machucou o seu braço, numa grande competição nacional.  
 
 

II - PROVA DE MATEMÁTICA – (05 questões) 
 

QUESTÃO 11. Qual o domínio da função abaixo? 

𝐽(𝑘) =
𝑒4

64 − 𝑘6
 

(A) {𝑘 ∈ 𝑅 ∶ 𝑘 ≠ −32} 
(B) {𝑘 ∈ 𝑅 ∶ 𝑘 ≠ ±8} 
(C) {𝑘 ∈ 𝑅 ∶ 𝑘 ≠ ±2}  
(D) {𝑘 ∈ 𝑅 ∶ 𝑘 ≠ ±1} 
 
QUESTÃO 12. Qual o valor de “P” na equação abaixo?  

−0,7𝑃2 = −0,49𝑃 
(A) 0,7 
(B) -7 
(C) 7 
(D) 0,21 
 
QUESTÃO 13. Qual o determinante da matriz abaixo 

det 𝑀 = [
−5 4
2,5 −2

] = ? 

(A) 1 
(B) -2 
(C) 2 
(D) 0 
 
  



QUESTÃO 14. Qual o valor da função T(S(2)) se S = 1/t³ e T = 2t 
 
(A) 1/9 
(B) 1/4 
(C) 9 
(D) 27 
 
QUESTÃO 15. Qual o conjunto imagem da função abaixo? 
 

𝑦 =
1

𝑥
 

(A) {𝑦 ∈ 𝑅 ∶ 𝑦 ≤ 0 } 
(B) {𝑦 ∈ 𝑅 ∶ 𝑦 > 0} 
(C) {𝑦 ∈ 𝑅 ∶ 𝑦 ≥ 0}  
(D) {𝑦 ∈ 𝑅 ∶ 𝑦 ≠ 0} 
 
 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – (05 questões) 
 

QUESTÃO 16. Assinale o primeiro nome dado ao município de Constantina (RS).  
 
(A) Benjamin Constant. 
(B) Taquaruçu. 
(C) João Pessoa. 
(D) Florianópolis.  
 
QUESTÃO 17. Assinale a alternativa que responda corretamente ao período de duração da Revolução 

Farroupilha: 
 
(A) (1990-1910). 
(B) (1850-1860). 
(C) (1835-1845). 
(D) (1837-1843).  
 
QUESTÃO 18. O lema localizado no brasão da bandeira do estado do Rio Grande do Sul é: 
 
(A) Liberdade, Igualdade e Fraternidade. 
(B) Libertas quae sera tamen. 
(C) Non dvcor dvco.  
(D) Liberdade, Igualdade e Humanidade.  
 
QUESTÃO 19. Complete a lacuna correspondente ao Hino do Rio Grande do Sul.  
 
“Mas não basta pra ser livre, ser forte, __________ e bravo, povo que não tem virtude acaba por ser 

escravo.” 
 
(A) Valente. 
(B) Destemido. 
(C) Audaz.  
(D) Aguerrido.  
 
  



QUESTÃO 20. Levou o prêmio Oscar 2016 de melhor filme: 
 
(A) "Mad Max: Estrada da fúria" 
(B) "Perdido em Marte" 
(C) "O regresso" 
(D) "Spotlight: Segredos revelados" 
 

IV - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (20 questões) 
 

 
QUESTÃO 21. A Empresa ABC, em seu balanço de 31/12/2015, levantou as seguintes contas com seus 

respectivos valores e vencimentos (prazo): 

 
Considerando que todas as contas do Ativo e do Passivo estão representadas no quadro acima, podemos analisar 
a capacidade de a Empresa ABC quitar suas dívidas. O índice de liquidez corrente da Empresa ABC na data do 
balanço patrimonial apresentado é de, aproximadamente: 
 
(A) 3,46 
(B) 4,77 
(C) 2,69 
(D) 1,98 
 
QUESTÃO 22. Podemos afirmar que a compra a prazo de fornecedores de matéria prima, com validade de 

pagamento para seis meses da compra, com abatimentos no valor total no momento da compra é um fato: 
 
(A) Misto aumentativo 
(B) Permutativo 
(C) Modificativo aumentativo 
(D) Modificativo diminutivo 
 
QUESTÃO 23. O princípio contábil que se refere ao processo de mensuração e apresentação dos componentes 

patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas é denominado: 
 
(A) Princípio da Prudência 
(B) Princípio da Continuidade 
(C) Princípio da Materialidade 
(D) Princípio da Oportunidade 
 
  



QUESTÃO 24. Em relação à escrituração contábil de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, assinale 
a alternativa incorreta: 

 
(A) A Entidade deve manter um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, através 

de processo manual, mecanizado ou eletrônico. 
(B) A escrituração será executada em idioma e moeda corrente nacionais, em ordem cronológica de dia, mês e 

ano. 
(C) Os registros auxiliares, quando adotados, podem obedecer aos preceitos gerais da escrituração contábil, 

observadas as peculiaridades da sua função. 
(D) Quando o "Diário" e o "Razão" forem feitos por processo que utilize fichas ou folhas soltas, deverá ser 

adotado o registro "Balancetes Diários e Balanços". 
 
QUESTÃO 25. A Demonstração do Resultado do Exercício discriminará, exceto: 
 
(A) A receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os impostos. 
(B) A receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto. 
(C) As despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as despesas gerais e 

administrativas, e outras despesas operacionais. 
(D) A distribuição de dividendos por número de ações do capital social repartido entre os sócios. 
 
QUESTÃO 26. Sobre o orçamento público, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
I. Os instrumentos orçamentários (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual) 

são leis complementares de iniciativa do Poder Executivo. 
II. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos 

créditos adicionais serão aprovados pelo Senado Federal, na forma do regimento comum. 
III. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da 

administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes. 
 
(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas III está correta. 
(C) Apenas I e III estão corretas. 
(D) I, II e III estão corretas. 
 
QUESTÃO 27. Segundo a Constituição Federal, as despesas com pessoal ativo e inativo dos entes públicos não 

poderá ultrapassar o limite estabelecido em lei complementar. Além disso, em relação ao aspecto 
orçamentário, o aumento de despesa com pessoal da Administração Pública dependerá de: 

 
(A) No caso de sociedades de economia mista, apenas prévia dotação orçamentária que atenda às projeções de 

despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. 
(B) No caso de empresa pública, prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias 
(C) No caso de autarquia, apenas prévia dotação orçamentária que atenda às projeções de despesas de pessoal 

e aos acréscimos dela decorrentes. 
(D) No caso do Distrito Federal, apenas autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias e autorização 

do Poder Executivo. 
 
QUESTÃO 28. Em relação ao orçamento da seguridade social, assinale a alternativa correta: 
 
(A) Abrange apenas os órgãos e entidades da administração pública direta a ele vinculados. 
(B) A seguridade social compreende o conjunto integrado de atividades da Administração Pública direcionado 

à manutenção da saúde, educação e previdência social. 
(C) As receitas dos Estados, Distrito Federal e Municípios referentes à seguridade social integrarão o orçamento 

da União. 
(D) Devido ao Ministério da Defesa possuir despesas de assistência médica relacionadas a seus servidores, a ele 

será aplicado o orçamento de seguridade social. 
 



QUESTÃO 29. Complete as lacunas do texto abaixo corretamente e assinale a alternativa que as apresenta na 
ordem em que aparecem: 

 
Os orçamentos fiscal e ____, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir 

desigualdades inter-regionais, segundo critério ____. 
 
(A) “de investimentos das estatais” – “populacional” 
(B) “da seguridade social” – “populacional” 
(C) “de investimentos das estatais” – “demográfico” 
(D) “da seguridade social” – “demográfico” 
 
QUESTÃO 30. Assinale a alternativa que não contém uma fonte para abertura de créditos suplementares ou 

especiais: 
 
(A) Operações de Crédito por Antecipação de Receita. 
(B) Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. 
(C) Excesso de arrecadação. 
(D) Anulação parcial de dotações. 
 
QUESTÃO 31. Em relação à classificação institucional da despesa pública, é correto afirmar que: 
 
(A) Divide a despesa pública em dois grandes grupos: despesa orçamentária pública e despeça orçamentária 

privada. 
(B) Classifica as despesas de acordo com o ente político competente à sua instituição ou realização. 
(C) Permite analisar a relação entre as despesas públicas e os impactos econômicos no país. 
(D) Indica se os recursos serão aplicados pelo próprio ente instituidor da despesa ou através de transferência a 

outros entes. 
 

QUESTÃO 32. De acordo com a Lei 4320/64, a Dívida Ativa da União será apurada e inscrita no seguinte órgão 
federal: 

 
(A) Secretaria do Tesouro Nacional 
(B) Secretaria da Receita Federal 
(C) Procuradoria da Fazenda Nacional 
(D) Tribunal de Contas da União 
 
QUESTÃO 33. A Receita Orçamentária possui algumas deduções oriundas de divisão tributária ou restituições. 

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (6ª edição), assinale a alternativa 
correta: 

 
(A) Se a receita arrecadada possuir parcelas destinadas a outros entes (repartição tributária), a transferência 

sempre deverá ser registrada como dedução de receita 
(B) As transferências constitucionais ou legais constituem valores que não são passíveis de alocação em 

despesas pelo ente público arrecadador. 
(C) Há necessidade de autorização orçamentária para a devolução total ou parcial de receitas orçamentárias 

que foram recolhidas a maior ou indevidamente. 
(D) No caso de lançamentos manuais em que ocorram erros de escrituração do ente (não motivados por 

informações incorretas dos contribuintes), a correção deve ser feita por meio de cancelamento de receita. 
 
QUESTÃO 34. Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público: “Variações patrimoniais 

qualitativas são aquelas decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos 
elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.”. Como exemplo de transação qualitativa do setor 
público, podemos citar: 

 
(A) Contratação de operação de crédito. 
(B) Pagamento de remunerações de servidores. 
(C) Doação de um bem dominical. 
(D) Arrecadação de receita tributária. 



 
QUESTÃO 35. Na contabilidade pública, o Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação 

patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento, dentre outros. Sobre o Balanço 
Patrimonial das entidades do setor público, é incorreto afirmar que: 

 
(A) O ativo é divido em não circulante e circulante, incluídos neste último os ativos que estão disponíveis para 

a realização imediata: 
(B) Os saldos das contas dos ativos e passivos são apresentados no quadro principal por seus valores brutos, 

sem deduções, como, por exemplo, das depreciações. 
(C) O ativo não circulante compreende os ativos que têm expectativa de realização após doze meses da data 

das demonstrações contábeis. 
(D) O Quadro Principal do Balanço Patrimonial será elaborado utilizando-se a classe 1 (Ativo) e a classe 2 (Passivo 

e Patrimônio Líquido) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). 
 
QUESTÃO 36. De acordo com a Constituição Federal de 1988, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 

manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a seguinte finalidade, entre outras: 
 
(A) Avaliar o cumprimento das metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a execução dos programas 

de governo e dos orçamentos da União. 
(B) Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da aplicação de recursos 

privados por entidades de direito privado. 
(C) Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. 
(D) Substituir o controle externo no exercício de sua missão institucional. 
 
QUESTÃO 37. Segundo a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, são bens do Estado, exceto: 
 
(A) As terras devolutas situadas em seu território e não compreendidas entre as da União. 
(B) Os bens que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. 
(C) Os rios com nascente e foz no território nacional. 
(D) Os inventos e a criação intelectual surgidos sob remuneração ou custeio público estadual, direto ou indireto. 
 
QUESTÃO 38. Segundo o Regime de Previdência Social do Município de Constantina (RPPS, Art. 8º). São 

beneficiários do RPPS, na condição de dependente do segurado? 

(A) O cônjuge, a companheira, o companheiro, e o filho emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e 
um anos ou inválido. 

(B) Os pais e avós. 
(C) O irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido. 
(D) O cônjuge, a companheira, o companheiro, e o filho emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito 

anos ou inválido. 
 
QUESTÃO 39. Segundo o Regime de Previdência Social do Município de Constantina (RPPS, Art. 2º). O RPPS visa 

a dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos os beneficiários e compreende um conjunto de benefícios 
que atendem ás seguintes finalidades:  

 
I. Garantir meios de subsistência nos eventos de invalidez. 
II. Garantir meios de subsistência nos eventos de doença. 
III. Garantir meios de subsistência nos eventos de reclusão. 
IV. Garantir meios de subsistência nos eventos de acidente em serviço. 
 
Analise as afirmativas acima e assinale a alternativa correta 
 
(A) Todos as afirmativas estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 



QUESTÃO 40. O Microsoft Excel (versão 2003) possui alguns erros básicos que podem aparecer quando se está 
editando uma tabela. Assinale a alternativa que correlaciona corretamente o símbolo apresentado pelo 
programa e o erro relacionado: 

 
(A) “#######”: Erro de indicação resultante de fórmula incompleta. 
(B) “#NOME?”: Erro de sintaxe, ou seja, quando valores de uma fórmula são digitados errado. 
(C) “#DV/0!”: Erro por não existir referência na célula. 
(D) “#NUM!”: Erro por não conseguir calcular a função, devido à inexistência de valor. 
 
 


