
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  

FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNAPE  

SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
 

Não deixe de preencher as informações a seguir: 
 

Prédio                                                                                                                                                                      Sala 

                             

Nome  

                              

Nº de Identidade                                              Órgão Expedidor            UF                                             Nº de Inscrição          

                             

 

 

ANALISTA PREVIDENCIÁRIO 

 

 

ATENÇÃO 

 

  Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

  Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, assim distribuídas:  

- Conhecimentos Básicos – 12 (doze) questões de Português, 08 (oito) questões de Raciocínio Lógico-

Quantitativo, 10 (dez) questões de Legislação Previdenciária do estado de Pernambuco; e 

- Conhecimentos Específicos – 10 (dez) questões relacionadas à área específica de cada função. 

  Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, 

imediatamente, ao Fiscal. 

  Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o 

Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição. 

  Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um 

Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com 

o seu Número de Inscrição. 

  As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica 

azul ou preta.  

  Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 
 

BOA SORTE! 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 
PORTUGUÊS 

 

Texto 01 para as questões 01 e 02 
 

"A vida me ensinou a dizer adeus às pessoas que amo, sem tirá-las do meu coração." 
 (Charles Chaplin) 

 
01. No tocante à regência do verbo sublinhado, analise os itens abaixo: 

 

I.  Apresenta a mesma regência do verbo "falar" em: Falara a verdade aos presentes. 
II.  Exige apenas um complemento, e este não vem regido de preposição. 

III.  Um dos complementos, o objeto indireto, pode vir regido da preposição "com". 

IV. Em "Referiu-se a todos com simpatia e carinho", o verbo tem a mesma regência de "dizer" no contexto acima 

apresentado. 
 

Está CORRETO o que se afirma em  

 

A) I. B) II e III. C) IV. D) III e IV. E) II. 

 

02. Sobre a CRASE existente no texto 01, analise os itens abaixo: 
 

I.  Se o termo "pessoas" estivesse no singular, a crase não seria obrigatória. 
II.  Se o termo "pessoas" estivesse indeterminado, estaria correta a construção: A vida me ensinou a dizer adeus à pessoas 

que amo....  

III.  Se o termo "pessoas" fosse substituído por "parentes", estaria correto o trecho: A vida me ensinou a dizer adeus à 

parentes que amo... 

IV.  Do jeito como se apresenta no texto 01, a crase indica a presença da preposição "a" e do artigo "a". 

V.  Nesse contexto, a crase é facultativa. 
 

Assinale a alternativa que contém o quantitativo de itens CORRETOS. 

 

A) Três B) Um C) Dois D) Quatro E) Cinco 

 

TEXTO 02 para as questões 03 e 04 
 

"Os jovens andam aos bandos, os adultos aos pares, e os velhos simplesmente andam sozinhos" 

 (Autor desconhecido) 
 

03. Ao construir o pensamento acima (texto 02), o autor cometeu um erro gramatical. Assinale a alternativa que aponta 

CORRETAMENTE o erro nele existente. 
 

A) Um erro de grafia em relação ao termo "sozinhos". 

B) Um erro de regência no tocante ao trecho " Os jovens andam aos bandos". 

C) Um erro em termos da omissão da vírgula no trecho "os adultos aos pares..." 

D) Um erro de concordância no trecho "e os velhos simplesmente andam sozinhos" 

E) Um erro de flexão verbal em "os jovens andam aos bandos" 

 

04. Se os termos "jovens", "adultos" e "velhos" estivessem no singular, preservando-se o tempo verbal do texto 02, estaria 

CORRETO o que se indica na alternativa   
 
A) O jovem andou aos bandos, o adulto ao par, e o velho simplesmente andou sozinho. 

B) O jovem andava aos bandos, o adulto aos pares, e o velho simplesmente andava sozinho. 

C) O jovem andará aos bandos, o adulto aos pares, e o velho simplesmente andará sozinho. 

D) O jovem andara aos bandos, o adulto aos pares, e o velho simplesmente andara sozinho. 

E) O jovem anda aos bandos, o adulto aos pares, e o velho simplesmente anda sozinho. 

 

TEXTO 03 para as questões de 05 a 09 
 

POEMA DO IDOSO 

 

Se meu andar é hesitante 

e minhas mãos trêmulas, ampare-me. 
Se minha audição não é boa e tenho de me 

esforçar para ouvir o que você 

está dizendo, procure entender-me. 

Se minha visão é imperfeita 
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e o meu entendimento escasso, 
ajude-me com paciência. 

Se minha mão treme e derrubo comida 

na mesa ou no chão, por favor, 

não se irrite, tentei fazer o que pude. 

Se você me encontrar na rua, 

não faça de conta que não me viu. 

Pare para conversar comigo. Sinto-me só. 

Se você, na sua sensibilidade, 

me ver triste e só, 
simplesmente partilhe comigo um sorriso e seja solidário. 

Se lhe contei pela terceira vez a mesma história num 

só dia, não me repreenda, simplesmente ouça-me. 

Se me comporto como criança, cerque-me de carinho. 

Se estou doente e sendo um peso, não me abandone. 

Se estou com medo da morte e tento negá-la, 

por favor, ajude-me na preparação para o adeus. 
(Autor desconhecido) 

 

05. Observe os termos sublinhados a seguir: 
 

I.   "e minhas mãos trêmulas, ampare-me"  

II.  "ajude-me com paciência" 
III.  "Sinto-me só" 

IV.  "simplesmente partilhe comigo um sorriso e seja solidário" 

V.  "Se lhe contei pela terceira vez a mesma história" 
 
Assinale a alternativa que contém a afirmativa CORRETA. 
 
A) No item I, a tonicidade do termo sublinhado recai na penúltima sílaba. 

B) O acento do termo sublinhado do item II obedece à mesma regra do termo sublinhado do item IV. 

C) O termo sublinhado do item III é oxítona, razão por que é acentuado. 

D) No item IV, o acento do termo sublinhado se justifica por ser paroxítono terminado em hiato. 
E) O termo sublinhado do item V é acentuado pela mesma regra do termo sublinhado no item III. 

 

06. Em "Se minha visão é imperfeita e o meu entendimento escasso...", caso os termos "visão" e "entendimento" fossem 

substituídos, respectivamente, por "olhar e audição" e "compreensão", estaria CORRETO o trecho apresentado na 

alternativa 
 
A) Se meu olhar e audição é imperfeito e a minha compreensão escassa. 

B) Se meu olhar e minha audição são imperfeitas e a minha compreensão escassas. 

C) Se o olhar e audição são imperfeita e a minha compreensão escassa. 

D) Se o meu olhar e a minha audição são imperfeitos e a minha compreensão escassa. 

E) Se o meu olhar e audição são imperfeitas e a minha compreensão escassa. 

 

07. Em qual das alternativas, o comentário está INCORRETO em relação ao(s) verbo(s) sublinhado(s)? 

 
A) "e minhas mãos trêmulas, ampare-me" - o verbo se encontra no modo imperativo afirmativo e exprime um pedido, uma 

súplica. 

B) "tentei fazer o que pude" - ambos os verbos exprimem ações que já foram consumadas. 

C) "não me repreenda, simplesmente ouça-me" - respectivamente, os verbos se encontram no imperativo negativo e no imperativo 

afirmativo. 

D) "Se me comporto como criança, cerque-me de carinho" - ambos os verbos são conjugados no tempo presente. 

E) "Se minha mão treme e derrubo comida na mesa ou no chão..." - ambos os verbos se encontram no tempo presente. 

 

08. Sobre COLOCAÇÃO PRONOMINAL, analise os itens abaixo: 
 

I.  "e minhas mãos trêmulas, ampare-me" - gramaticalmente, a próclise estaria também correta. 
II.  "não se irrite, tentei fazer o que pude"- a próclise se justifica pela existência da palavra negativa "não" que atrai o 

pronome. 

III.  "por favor, ajude-me na preparação para o adeus" - o pronome está proclítico ao verbo. 

IV.  "Se me comporto como criança, cerque-me de carinho" - estaria também correto se o primeiro pronome sublinhado 

estivesse enclítico ao verbo. 
 
Está CORRETO o que se afirma em  

 

A) II. B) I e IV.  C) I. D) III. E) I e II. 
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09. Caso o POEMA DO IDOSO se iniciasse dessa forma: Se nosso andar é hesitante..., estaria CORRETO o que se indica 

na alternativa (Manter a uniformidade verbal e de tratamento, observando os pronomes e os verbos). 

 

A) Se nossa audição não é boa e tenho de me esforçar para ouvir... 

B) Se nossa visão é imperfeita e o nosso entendimento escasso, ajude-me... 

C) Se nos comportamos como crianças, cerquem-me de carinho... 
D) Se nossa mão treme e derrubamos comida na mesa ou no chão,...   

E) Se estamos com medo da morte e tentamos negá-la, por favor, ajude-me... 

 

Texto 04 para a questão 10 

 

 
 

10. De acordo com o texto 04,  
 

A) a sociedade repudia a população idosa. 

B) ser cidadão é denegrir a imagem do idoso diante do cenário social. 

C) é irrelevante declinar uma atenção especial ao idoso. 

D) ser idoso é algo que imprime sempre muito respeito aos diversos segmentos sociais. 
E) o respeito é sentimento que deve existir em todos os tempos. 

 

TEXTO 05 para as questões 11 e 12 

 
 

11. Na construção da tira acima, o autor cometeu alguns erros. Sobre eles, assinale a alternativa que aponta um deles. 

 

A) Se eu ver você ameaçando alguém de novo... - o correto seria: Se eu vir você ameaçando alguém de novo... 

B) É verdade que você vem ameaçando o vizinho? - o correto seria: É verdade que você vem ameaçando ao vizinho? 

C) Ameaçar é muito feio, meu filho - gramaticalmente, essa vírgula está incorreta. 

D) Se eu ver você ameaçando alguém de novo...- o correto seria: Se eu ver você ameaçando a alguém de novo... 

E) Se eu ver você ameaçando alguém de novo, vou te dar uma surra - o trecho correto seria: Se eu vir você ameaçando alguém de 

novo, vou dar-vos uma surra. 

 

12. Interpretando-se a tirinha, tem-se que 

 

A) a mãe se utiliza de termos carinhosos para alertar o filho de algum perigo. 

B) se trata de uma mãe que é extremamente possessiva. 

C) criticando o filho por ameaçar alguém, a mãe também erra ao lhe fazer ameaça. 

D) o filho se mostra feliz com a atitude da mãe. 

E) filho e mãe se mostram ternos e compreensivos um com o outro. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO 

 

13. Se p e q são proposições, então a proposição ~p  ~q é equivalente a 

 

A) ~p → q B) ~ (p   ~q) C) ~( ~p  ~q) D) ~(p  q) E) p  q 

 

14. Se os pais de professores são sempre professores, então 

 

A) os filhos de professores nunca são professores. 

B) os filhos de não professores nunca são professores.  D) os filhos de professores sempre são professores. 

C) os filhos de não professores sempre são professores. E) os filhos de professores às vezes são professores. 
 

15. Considerando como verdadeira a declaração: “se alguém tem amigo, então não chora nunca”, é CORRETO concluir 

que 

 

A) se alguém não tem amigo, então chora. 

B) se alguém não tem amigo, então não chora nunca.  

C) se alguém chora, então não tem amigo. 

D) se alguém não chora nunca, então tem amigo. 

E) se alguém não chora nunca, então não tem amigo. 

 

16. Considere que ou Mônica será atriz, ou Magali será cozinheira, ou Rosinha será veterinária. Se Chico Bento for 

agrônomo, então Rosinha será veterinária. Se Magali for cozinheira, então Rosinha será veterinária. Ora, Rosinha não 

será veterinária. Sobre isso, é CORRETO afirmar que 

 

A) Mônica será atriz e Magali não será cozinheira. 

B) Chico Bento não será agrônomo e Mônica não será atriz.  

C) Magali não será cozinheira e Chico Bento será agrônomo. 

D) Rosinha não será veterinária e Magali será cozinheira. 

E) Chico Bento será agrônomo e Magali será cozinheira. 

 

17. Dizer que “todos os piratas são saqueadores” é FALSA; é logicamente equivalente a dizer que 

 

A) todos não saqueadores são não piratas. 
B) pelo menos um pirata não é saqueador.  D) nenhum pirata é saqueador. 

C) pelo menos um saqueador não é pirata. E) nenhum saqueador é pirata. 

 

18. Uma loja vende carros que podem ser abastecidos apenas com gasolina, carros que podem ser abastecidos apenas com 

etanol e carros que podem ser abastecidos tanto com gasolina como com etanol. Dos 150 carros da loja, 100 usam 

gasolina, e 90 usam etanol. Qual quantidade de carros pode usar os dois tipos de combustível?  

 

A) 150 B) 100 C) 90 D) 50 E) 40 

 

19. Cinco candidatos (C1, C2, C3, C4, C5) concorriam a uma vaga que foi preenchida pelo candidato que obteve a maior 

nota. Sabendo-se que C1 teve nota menor que C2; C3 e C4 obtiveram a mesma nota; C5 teve nota maior que C2 e que 

ninguém tirou a mesma nota de quem ocupou a vaga, o candidato classificado foi 

 

A) C1. B) C2. C) C3. D) C4. E) C5. 

 

20. Em uma academia, todos os que fizeram esteira, antes fizeram alongamento. Como nem todos fizeram alongamento, 

pode-se concluir que 

 

A) alguns fizeram esteira, mas não fizeram alongamento. 

B) alguns fizeram esteira e nenhum fez alongamento.  D) todos fizeram esteira e alguns não fizeram alongamento. 

C) pelo menos um não fez esteira. E) todos fizeram esteira e nenhum fez alongamento. 

  

LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 

21. O princípio constitucional que representa a subordinação da Administração Pública à vontade popular, inerente ao 

Estado de Direito, é denominado de  

 

A) Legalidade. B) Moralidade. C) Impessoalidade. D) Eficiência. E) Publicidade. 
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22. Imprimir logomarcas em equipamentos públicos com imagens que simbolizam denominações partidárias é um 

exemplo de descumprimento do princípio da 

 

A) legalidade. B) moralidade. C) impessoalidade. D) eficiência. E) publicidade.  

 

23. Sobre os Poderes da Administração Pública, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) O poder disciplinar é interno e permanente quando exercido  sobre os agentes públicos. 

B) O poder hierárquico é exercido pelos chefes de órgãos públicos sobre seus agentes subordinados e particulares, consistentes 
nas atribuições de comando, chefia e direção. 

C) Regimentos, instruções, deliberações e portarias enquadram-se no poder regulamentar do poder público, para editarem atos 

administrativos gerais e abstratos, ou gerais e concretos, expedidos para dar fiel execução à lei. 

D) O poder de polícia se reduz à atuação estatal do oferecimento da segurança pública. 

E) O poder discricionário impõe ao agente público a restrição rigorosa aos preceitos legais, sem qualquer liberdade de ação. 

 

24. A interdição de estabelecimento comercial por agentes da vigilância sanitária é exemplo do poder  

 

A) de polícia. B) regulamentar. C) discricionário. D) disciplinar. E) hierárquico. 

 

25. Sobre o tema Atos Administrativos, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Qualquer manifestação de vontade ou declaração da Administração Pública configura ato administrativo. 

B) Os atos administrativos são revestidos de propriedades jurídicas especiais, como o atributo da presunção de legitimidade que 
significa que o ato administrativo, até que prova em contrário, é considerado válido para o Direito. 

C) O ato administrativo não pode criar unilateralmente obrigações aos particulares. 

D) O guinchamento de veículo parado em local proibido depende de autorização judicial, por se tratar de ato vinculado. 

E) Os atos praticados em situações emergenciais cuja execução imediata é indispensável para a preservação do interesse público 

são exemplo do atributo do ato denominado de imperatividade. 

 

26. Sobre os Direitos Sociais garantidos na Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Os direitos sociais visam à melhoria das condições sociais dos trabalhadores urbanos e rurais. 

B) O salário mínimo deve ser nacionalmente unificado, isto é, deve ser igual em todo o território nacional. 

C) O salário é irredutível e põe o trabalhador a salvo de qualquer  expediente unilateral que lhe reduza o poder de compra. 

D) A Constituição Federal garante ao salário o caráter de intangibilidade, chegando mesmo a dar configuração criminal à sua 

retenção dolosa. 

E) O salário-família é um benefício previdenciário garantido a qualquer trabalhador em razão da existência de dependentes. 

 

27. De acordo com a Constituição Federal, NÃO faz parte dos objetivos da Seguridade Social a(o) 
 
A) universalidade do atendimento. 
B) irredutibilidade do valor dos benefícios. 

C) caráter descentralizado da administração mediante gestão tripartite. 

D) uniformidade da base de financiamento. 

E) seletividade na distribuição dos benefícios. 

 

28. Sobre as regras constitucionais pertinentes à remuneração dos agentes públicos, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) O subsídio é caracterizado por ser um estipêndio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, à 

exceção da verba de representação. 

B) O salário é a prestação pecuniária, paga aos empregados públicos contratados sob o regime jurídico trabalhista e aos 

submetidos ao regime jurídico estatutário. 

C) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidores públicos não serão computados nem acumulados para fins de concessão 

de acréscimos ulteriores. 

D) Os subsídios e os vencimentos de ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis e não poderão exceder o teto 
mensal, em espécie, do subsídio do presidente da república. 

E) É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto no caso das autarquias, fundações públicas e empresas públicas. 

 

29. Sobre os critérios legais referentes à concessão da aposentadoria dos servidores públicos, analise as afirmativas abaixo: 
 

I.  A aposentadoria por invalidez permanente é concedida com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, em 

todos os casos, exceto quando a invalidez decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, 
contagiosa ou incurável, na forma da lei. 

II.  A aposentadoria compulsória é concedida  aos setenta anos de idade com proventos proporcionais ao tempo de 

contribuição. 

III.  A aposentadoria voluntária é concedida desde que cumprido o tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no 

serviço público e oito anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, atendidas as condições legais. 
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IV.  Ao professor ou à professora que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na 
educação infantil e no ensino fundamental e médio o tempo de contribuição será reduzido em 03 ( três anos ) para a 

concessão de aposentadoria voluntária. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I, apenas. B) I e II, apenas.  C) II e IV, apenas. D) III, apenas. E) I, II, III e IV. 

 

30. A Previdência Social está organizada sob a forma de regime geral de caráter contributivo e de filiação obrigatória. 

Sobre o tema, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A Previdência Social atenderá o trabalhador em situação de desemprego voluntário e involuntário. 

B) É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de 

regime próprio da previdência. 

C) É vedada, para fins de aposentadoria, a contagem recíproca do tempo de contribuição na Administração Pública e na atividade 

privada rural e urbana. 

D) O salário de contribuição poderá ser substituído por outro benefício autorizado pela previdência com valor mensal igual ou 

inferior ao salário mínimo, a depender de cada caso apresentado. 

E) A Previdência Social, juntamente com a Saúde, compreende o conjunto de ações integradas da Seguridade Social, não sendo 

admitido nenhum outro tipo de ação pública para esse fim. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

31. Sobre a estrutura dos órgãos que compõem a FUNAPE, assinale a alternativa INCORRETA.  
 
A) O Conselho de Administração será integrado por seu presidente e por 8 (oito) Conselheiros efetivos e 8 (oito) suplentes, todos 

escolhidos dentre pessoas com reconhecida capacidade e, preferencialmente, formação superior. 

B) Competirá ao Conselho de Administração autorizar, por maioria qualificada de 2/3 (dois terços) de seus membros, a aquisição, 

alienação ou oneração de bens imóveis, bem como a aceitação de doações com ou sem encargo.  

C) O Diretor-Presidente e os demais Diretores da FUNAPE serão indicados pelo Governador do Estado, dentre as pessoas 

qualificadas para a função, com formação de nível superior e atuação anterior na mesma área ou em outra afim, e submetidos à 
apreciação do Conselho de Administração. 

D) Será da competência do Conselho Fiscal representar aos órgãos de administração, e, se estes não tomarem as providências 

necessárias para a proteção dos interesses da FUNAPE, ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Contas do Estado, os 

erros, fraudes ou crimes que descobrirem. 

E) Será da competência do Conselho de Administração opinar previamente sobre as propostas do orçamento anual e do plano de 

aplicações e investimentos, bem como sobre as propostas de alterações estatutárias. 

 

32. Assinale a alternativa que NÃO caracteriza competência do Conselho de Administração. 
 
A) Aprovar as fiscalizações realizadas pelo Conselho Fiscal.  

B) Aprovar as alterações do Estatuto da FUNAPE. 

C) Aprovar as diretrizes gerais de atuação da instituição. 

D) Aprovar o contrato de gestão.  

E) Aprovar a nota técnica atuarial e a regulamentação dos planos de benefícios previdenciários, de custeio e de aplicações e 

investimentos. 

 

33. São dependentes dos segurados do Sistema de Previdência Social dos Servidores do Estado de Pernambuco, EXCETO: 
 
A) Filhos solteiros, menores de 21 (vinte e um) anos de idade, não emancipados e que não exerçam atividade remunerada.    

B) Filho cuja invalidez ocorrera antes dos 21 (vinte e um) anos e antes da morte do segurado. 

C) Os pais, independentemente de dependência econômica ou sustento alimentar. 

D) Os menores de 18 (dezoito) anos que, por determinação judicial, estiverem sob tutela do segurado e sob a dependência e 

sustento deste.  

E) O cônjuge separado judicialmente ou de fato, o divorciado e o ex-companheiro de união estável que recebiam pensão de 

alimentos.  

 

34. Sobre a aposentadoria por invalidez, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) A aposentadoria por invalidez permanente será devida a partir da publicação do laudo médico-pericial do Departamento de 

Perícias Médicas e Segurança do Trabalho da Secretaria de Administração e Reforma do Estado. 

B) Ao segurado será garantida aposentadoria por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de 

contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, 
hipóteses em que os proventos serão integrais.   

C) A concessão de aposentadoria por invalidez permanente dependerá da verificação da condição de incapacidade, mediante 

exame médico-pericial a cargo do Departamento de Perícias Médicas e Segurança do Trabalho da Secretaria de Administração 

e Reforma do Estado, nos termos previstos em decreto do Poder Executivo. 
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D) Em caso de doença que impuser afastamento compulsório, com base em laudo conclusivo da medicina especializada, ratificado 

pela junta médica, a aposentadoria por invalidez permanente independerá de licença para tratamento de saúde, e será devida a 

partir do mês subsequente ao da publicação do ato de sua concessão. 

E) Acidente em serviço é aquele ocorrido no exercício do cargo, que se relacione, direta ou indiretamente, com as atribuições 

deste, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a perda ou redução, permanente ou temporária, da 

capacidade para o trabalho. 

 

35. O segurado fará jus à aposentadoria voluntária por tempo de contribuição com proventos integrais, desde que 

preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos:  
 

Tempo mínimo de ___ anos de efetivo exercício no serviço público; tempo mínimo de ___ anos de efetivo exercício no 

cargo respectivo em que se dará a aposentadoria; _____ anos de idade e ____ anos de contribuição, se homem, e ____ 

anos de idade e ___ de contribuição, se mulher. 
 
Assinale a alternativa que preenche CORRETA e respectivamente os tempos exigidos. 

 

A) 5 - 10 - 60 - 30 - 55 - 25  

B) 10 - 5 - 60 - 35 - 55 - 30  D) 5 - 10 - 65 - 35 - 60 - 30 

C) 10 - 5 - 55 - 30 - 60 - 35  E) 5 - 10 - 60 - 35 - 55 - 30  

 

36. O segurado fará jus à aposentadoria por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, desde que 

preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos:  
 

Tempo mínimo de ___ anos de exercício no serviço público; tempo mínimo de ___ anos de efetivo exercício no cargo 

respectivo em que se der a aposentadoria; _____ anos de idade, se homem, e ____ anos de idade, se mulher. 

 
Assinale a alternativa que preenche, CORRETA e respectivamente, os tempos exigidos. 

 

A) 10 - 5 - 55 - 60  B) 5 - 10 – 60 - 55  C) 10 - 5 - 60 - 55  D) 5 - 10 - 65 - 60 E) 10 - 5 – 65 - 60  

 

37. Sobre a Pensão por morte, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) A pensão por morte será devida aos dependentes a contar do dia seguinte ao óbito, quando requerida até 90 dias depois deste.     

B) Qualquer habilitação superveniente que importe em exclusão ou inclusão de dependente somente produzirá efeito a contar da 
data da habilitação, não fazendo jus à percepção de valores correspondentes ao período que antecedeu o seu requerimento.  

C) A pensão será rateada em cotas-partes iguais entre os dependentes. 

D) A cota da pensão será extinta, dentre outros motivos, pela morte do segurado. 

E) A cota da pensão será extinta, dentre outros motivos, pelo implemento da idade de 18 (dezoito) anos para o irmão ou tutelado e 

de 21 (vinte e um) anos para o filho ou enteado. 

 

38. Sobre o Salário-Família, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Para efeito da fruição do benefício do Salário-Família, considerar-se-á dependente o filho menor de até 14 (quatorze) anos de 

idade. 

B) As cotas do salário-família servirão de base para o cálculo da gratificação natalina. 

C) O salário-família será pago em dobro com relação aos filhos ou equiparados que forem definitivamente ou estiverem 

temporariamente, física ou mentalmente, inválidos. 

D) As cotas do salário-família não se incorporarão para nenhum efeito aos proventos e pensões. 
E) Sobre as cotas do salário-família não incidirão quaisquer tributos, nem servirão de base para qualquer contribuição, ainda que 

previdenciária ou de assistência à saúde. 

 

39. Poderão ser descontados dos proventos ou dos benefícios pagos aos segurados e aos pensionistas pelos Fundos criados 

pela Lei Complementar 28/00, EXCETO 
 
A) o imposto de renda retido na fonte. 

B) o valor da restituição do que tiver sido pago indevidamente. 

C) a dívida que o segurado ou pensionista tiver expressamente assumido em favor do Estado de Pernambuco, decorrente de 

tributos fiscais. 

D) a pensão de alimentos prevista em decisão judicial. 

E) as contribuições associativas ou sindicais autorizadas pelos segurados e pensionistas. 

 

40. Assinale a alternativa cujo montante incidirá na base de cálculo das contribuições dos segurados. 
 
A) Remuneração do adicional de férias 

B) Salário-família 

C) Diária 
D) Reajuste de vencimento 

E) Ressarcimento de despesas de transporte 


