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

 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
 

 

Não deixe de preencher as informações a seguir. 
 

Nome  

                              

 

Nº de Identidade                                      Órgão Expedidor        UF                                         Nº de Inscrição         
                        

 
 

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

�� Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinqüenta) questões objetivas de 

múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) questões de Português, 10 

(dez) questões de Matemática, 10 (dez) questões de Informática e 20 (vinte) questões de 

Legislação. 

�� 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 da prova, você receberá um Cartão-

Resposta. O Número de Inscrição impresso neste cartão deverá ser o mesmo que o contido no 

seu Cartão de Identificação. 

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

ou preta. 

�� Você dispõe de 4 horas para responder toda a Prova – já incluído o tempo destinado ao 

preenchimento do Cartão-Resposta. O tempo de Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la 

com tranqüilidade. 

�� Você só poderá retirar-se da sala 2 (duas) horas após o início da Prova. 

�� Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal, juntamente com este Caderno e deixe a 

sala em silêncio. 

 
BOA SORTE! 
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PORTUGUÊS 
 

Texto 01 para as questões 01 e 02. 
 

A FUNAPE 
 
 A FUNAPE – Fundação de Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco é uma 

entidade autônoma, com personalidade jurídica de direito público, integrante da administração indireta do Estado. 
Está vinculada à Secretaria de Administração e Reforma do Estado – SARE. 

 Nos termos da Lei Complementar nº 028, de 14 de janeiro de 2000, a FUNAPE tem a finalidade de gerir 
o Sistema da Previdência Social dos Servidores do Estado de Pernambuco, constituído pelo FUNAFIN – Fundo 
Financeiro de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco e FUNAPREV – Fundo de 
Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco. 

 O FUNAFIN foi implantado em maio de 2000, em conformidade com o Decreto nº 22.425, que 
estabelece normas e procedimentos do Sistema Previdenciário e centraliza as atividades contábil-financeiras das 
receitas e despesas previdenciárias dos servidores do Estado de Pernambuco. 

 
http://www.funape.pe.gov.br/ins_afunape.html.Acessado em 10 de março de 2008. 

 

01. Analise as afirmativas abaixo. 
 

I. Em “Está vinculada à Secretaria de Administração e Reforma do Estado – SARE.”, a crase é facultativa. 
II.  Em “...a FUNAPE tem a finalidade de gerir o Sistema da Previdência Social dos Servidores do Estado de 

Pernambuco,...”, o termo em destaque não exige complemento. 
III. Em “...o Decreto nº 22.425, que estabelece normas e procedimentos do Sistema Previdenciário e centraliza as 

atividades contábil-financeiras das receitas e despesas...”, os dois verbos concordam com o mesmo sujeito – 
Decreto nº 22.425. 

IV. Em “...as atividades contábil-financeiras...”, poderíamos também colocar no plural o termo contábil. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

A) Somente a I está correta. 
B) Somente a I e a II estão corretas.  D) Somente a III está correta. 
C) Somente a III e a IV estão corretas. E) Somente a I, a II e a III estão corretas. 
 
02. Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE as lacunas da afirmativa abaixo. 
 
 A pensionista dirigiu-se ao Secretário de Administração e Reforma do Estado e declarou: _______________________ 

será _________________ no dia do funcionário público. 
 

A) Vossa Eminência; homenageado. 
B) Vossa Excelência; homenageado.  D) Vossa Senhoria; homenageada. 
C) Vossa Magnificência; homenageada. E) Vossa Alteza; homenageada. 
 
Texto 02 para as questões de 03 a 10. 
 

A nova face de Pequim 
 
Ao mesmo tempo em que a China é um país milenar, zeloso de suas tradições, cada vez mais ela recebe 

influências de outras partes do mundo. Na arquitetura, não está sendo diferente. No século passado, Pequim deixou 
de lado os telhados cheios de curvas e amarelos do período imperial para receber os edifícios acinzentados de 
ângulos retos da era comunista, a exemplo do Grande Palácio do Povo e do Novo Museu Nacional, nas margens leste 
e oeste da Praça da Paz Celestial. E, agora a cinco meses da Olimpíada de Pequim, que começa no dia 08 de agosto, 
a cidade está sendo invadida por construções modernas e ousadas. São 137 locais de competição, cujos projetos 
foram assinados pelos mais renomados arquitetos do mundo, escolhidos pelo governo chinês por meio de um 
concurso internacional. 

A única obra que ainda não foi entregue é uma das que mais estão chamando a atenção do público. Com 
previsão de inauguração para o final de abril, o Estádio Nacional, conhecido como Ninho de Pássaro, tem 
capacidade para 91 mil pessoas e abrigará as cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos. A fama do Ninho foi 
alimentada por uma estratégia de marketing das autoridades chinesas, que consistiu em construir primeiro a parte 
externa da instalação. Assim tem sido impossível alguém passar incólume pelo emaranhado de tubos de aço, uma 
estrutura de 42 mil toneladas que reveste toda a fachada da instalação e dá sustentação ao prédio. 
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Além de Pequim, outras seis cidades chinesas farão parte da festa olímpica. Hong Kong receberá as 
competições eqüestres, Qingdao será sede das provas de vela, e as subsedes Shenyang, Quinhuangdao, Tianjinn e 
Xangai receberão os torneios masculinos e femininos de futebol. Os estádios, modernos e confortáveis, como o 
Olímpico de Tianjing, já estão prontos. Que o Ninho, o Cubo e o Verde Olímpico – cujo projeto urbanístico faz 
referência aos cinco elementos da natureza (madeira, metal, água, fogo, terra) – são obras modernas e ousadas para 
os padrões chineses, não há dúvida. O surpreendente é observar que, assim como os templos e palácios construídos 
ao longo de toda a história deste país, eles contemplam a natureza ou, de alguma forma, remetem a ela. É a China 
abrindo suas portas, mas, do seu jeito. 

Texto extraído da Revista IstoÉ. Comportamento. 12 de março de 2008. nº 2001 Ano 31, pp. 58 a 60. Adaptado. 
 
03. Uma das afirmações abaixo não corresponde ao que está dito no texto 02. Assinale-a. 
 
A) Os Jogos Olímpicos ocorrerão em sete cidades da China. 
B) Ao renovar sua arquitetura, a China não se esqueceu de contemplar o que sempre contemplou – a natureza. 
C) Apesar de ser um país tradicional, a China modificou-se, à medida que recebeu influências de outros países. 
D) Mesmo sofrendo influências de outros países, a China mantém, nas suas novas construções, o seu jeito de admirar a 

natureza. 
E) A China, sendo um país antigo, não importa costumes de outras regiões. 
 
04. O título do texto sugere que 
 
A) a China possui uma cidade que se renova, apenas, no aspecto arquitetônico. 
B) a cidade chinesa de Pequim apresenta um novo cenário arquitetônico. 
C) a China continua recebendo influências de outros países como há tempos. 
D) a China atualmente, nas suas obras arquitetônicas, inova a temática. 
E) Pequim vivencia uma nova história das competições esportivas. 
 
05. Segundo o texto 
 
A) existe uma preocupação por parte dos chineses em renovarem todos os seus hábitos. 
B) a China não despreza os seus costumes, mantendo-se fiel às suas raízes. 
C) os chineses escolhem profissionais aleatoriamente, sem dar valor àqueles que têm maior conhecimento dentro de suas áreas. 
D) existe passividade naqueles que habitam a China, pois falta pouco tempo para os Jogos Olímpicos acontecerem, e muito se 

tem a fazer. 
E) a China é um país novo, comprovado através das suas construções modernas. 
 
06. Em “A cinco meses dos Jogos Olímpicos, a cidade chinesa renasce moderna e ousada em sua arquitetura.”, 
 
A) existe a idéia de que os Jogos Olímpicos acontecerão daqui a cinco meses numa cidade chinesa que em nada progrediu. 
B) afirma-se que os Jogos Olímpicos em cinco meses fizeram surgir uma cidade chinesa onde se verifica uma arquitetura 

moderna. 
C) encerra-se a idéia de que, durante os cinco meses em que ocorrerão os Jogos Olímpicos, uma nova cidade chinesa surgirá. 
D) afirma-se que, daqui a cinco meses, quando ocorrerão os Jogos Olímpicos, a China não apresentará mudanças em suas 

construções arquitetônicas. 
E) corrobora-se que, cinco meses antes dos Jogos Olímpicos, na China, surgiu uma cidade com novo visual arquitetônico. 
 
07. Em “Além da Vila Olímpica...” 
 
A) existe um termo oxítono acentuado, por terminar em “EM”. 
B) há dois termos acentuados, porque são proparoxítonos. 
C) nos dois termos acentuados, a sílaba tônica encontra-se na última sílaba. 
D) a tonicidade do termo Vila recai na última sílaba. 
E) em um dos termos acentuados, a tonicidade recai na penúltima sílaba. 
 
08. Em “... uma estrutura de 42 mil toneladas que reveste toda a fachada da instalação e dá sustentação ao prédio.”, o verbo 

em destaque  
 
A) exige, apenas, complemento sem preposição. 
B) exige, apenas, complemento com preposição. 
C) segue a mesma regência do verbo destacado da oração: “...ela recebe influências de outras partes do mundo. 
D) segue a regência do verbo destacado da oração: “... abrigará as cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos.” 
E) não exige complemento. 
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09. Analise as proposições. 
 

I. “Em Pequim, as atrações arquitetônicas transcendem a área olímpica.” 
 A vírgula foi empregada para marcar o deslocamento do adjunto adverbial. 
II. “...as subsedes Shenyang, Quinhuangdao, Tianjinn e Xangai receberão os torneios masculinos e femininos de 

futebol.” 
 As vírgulas foram empregadas para separar elementos de mesmo valor sintático. 
III. “...o Estádio Nacional, conhecido como Ninho de Pássaro, tem capacidade para 91 mil pessoas...” 
 As vírgulas foram empregadas para isolar o aposto. 

 
Em qual dos itens acima a justificativa do emprego da vírgula está correta? 
 
A) Somente no I. B) Somente no II. C) Somente no III. D) Somente no I e no III. E) Em I, II e III. 
 
10. Analise as afirmações. 
 

I. Em “...zeloso de suas tradições...”, o termo sublinhado escreve-se com S, por ser adjetivo formado pelo sufixo 
oso. 

II. Em “Encravado na zona norte de Pequim, próximo à Praça da Paz, o complexo reúne dez locais de 
competição...”, a crase ocorreu porque o termo próximo exige complemento regido de preposição e existe a 
presença do determinante A. 

III. Em “...nas margens leste e oeste da Praça da Paz Celestial.”, a expressão sublinhada pode ser substituída por às 
margens. 

 
Está(ão) correta(s) 
 
A) somente a I. B) somente a II. C) somente a III. D) todas. E) nenhuma. 

 
MATEMÁTICA 

 
11. Uma loja vende seus artigos nas seguintes condições: à vista com 20% de desconto sobre o preço da tabela ou no 

cartão de crédito com 10% de acréscimo sobre o preço de tabela. Um artigo que à vista custa R$ 8.000,00, no 
cartão custará 

 
A) R$ 13.000,00  
B) R$ 11.000,00 D) R$ 9.800,00 
C) R$ 10.010,00 E) R$ 7.700,00 
 
12. Qual dos cinco números relacionados a seguir NÃO é um divisor de 1015? 
 
A) 25  
B) 50  D) 75 
C) 64  E) 250 
 
13. Uma seqüência tem 9 números reais, sendo o primeiro 20, e o último, 6. Cada termo da seqüência, a partir do 

terceiro, é a média aritmética de todos os anteriores. Qual é o segundo termo da seqüência? 
 
A) –8 
B) 0  D) 14 
C) 4 E) 2006 
 
14. Em relação aos números naturais, assinale a única afirmativa FALSA. 
 
A) Todo número divisível pelo produto de dois outros é divisível por qualquer um deles. 
B) Se um número divide o produto de dois outros, ele divide um deles. 
C) Um divisor comum de dois números divide a soma deles. 
D) Se um número divide dois outros, ele divide o máximo divisor comum deles. 
E) Se um número é múltiplo de dois outros, ele é múltiplo do mínimo múltiplo comum deles. 
 
15. As projeções dos catetos sobre a hipotenusa de um triângulo medem 3cm e 2cm. Se S é a área do triângulo, em cm2, 

então 6 S é igual a 
 
A) 30 
B) 25  D) 15 
C) 20  E) 10 
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16. As promoções do tipo "leve 5 e pague 3", comuns no comércio, acenam com um desconto, sobre cada unidade 
vendida, de aproximadamente 

 
A) 30% 
B) 20% D) 35% 
C) 40% E) 25% 
 
17. A quantidade de água que deve ser evaporada de 300g de uma solução salina (água e sal), a 2% (sal), para se obter 

uma solução salina a 3% (sal), é 
 
A) 90g  
B) 94g  D) 98g 
C) 97g E) 100g  
 
18. Num grupo de 200 pessoas, 80% são brasileiros. O número de brasileiros que deve abandonar o grupo, para que 

60% das pessoas restantes sejam brasileiras, é 
 
A) 90 
B) 95  D) 105 
C) 100 E) 110 
 
19. Seja N o menor número inteiro através do qual se deve multiplicar 2520, para que o produto seja o quadrado 

perfeito de um número natural. É CORRETO afirmar que a soma dos algarismos de N é igual a 
 
A) 7  
B) 12  D) 2 
C) 8 E) 5 
 
20. O número de questões do concurso do qual Carlos participou foi 30. De acordo com o edital, se o candidato não 

respondesse toda a prova, seria eliminado, e cada questão respondida corretamente valia (+ 2), e a questão 
incorreta valia (- 1). Carlos foi aprovado com nota 33. Qual a percentagem de acertos de Carlos? 

 
A) 40% 
B) 50%  D) 70% 
C) 60% E) 80% 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

21. Qual opção do menu Iniciar exibe as unidades de disco do computador?  
 
A) Documentos recentes. 
B) Painel de controle.  D) Pesquisar. 
C) Meu computador. E) Impressoras e aparelhos de faxes. 
 
22. Qual alternativa apresenta uma ação disponível através do painel de controle do Windows?  
 
A) Iniciar os programas do Microsoft Office. 
B) Adicionar ou remover programas.  D) Acessar a pasta Acessórios. 
C) Limpar a Lixeira. E) Acessar a Configuração de página. 
 
23. Em qual opção do menu Formatar é encontrado o recurso para configurar a distância entre as linhas do texto?  
 
A) Fonte. B) Marcadores e numeração. C) Colunas. D) Capitular. E) Parágrafo. 
 
24. Para unir duas células distintas de uma tabela numa única célula, qual comando deve ser acionado? 
 
A) Proteger células. B) Converter. C) Selecionar. D) Mesclar células. E) Dividir células. 
 
25. Qual alternativa apresenta o nome da função do Excel que executa um cálculo, quando o resultado do teste lógico é 

verdadeiro ou outro cálculo, quando o resultado do teste lógico é falso? 
 
A) Se. B) Verdadeiro. C) Falso. D) Média. E) Soma. 
 
26. Numa planilha do Microsoft Excel, a célula C2 contém a fórmula: = B$1 + B2. Ao copiar a célula C2 e colar na 

célula D3, qual será o conteúdo da célula D3?  
 
A) = C$2 B) = C1 + C3 C) = C$1 + C3 D) = D$1 + D3 E) = C2 
 



 6

27. Quando navegamos pela Internet, é possível armazenar os endereços dos sites para serem acessados em outro 
momento. Qual alternativa apresenta o nome do menu correspondente a este recurso? 

 
A) Ferramentas. B) Favoritos. C) Exibir. D) Arquivo. E) Ajuda. 
 
28. Qual dos programas apresentados abaixo NÃO pertence à categoria de navegadores para a Internet?  
 
A) Netscape Browser. B) Mozila Firefox. C) Internet Explorer. D) FrontPage. E) Opera. 
 
29. Qual a finalidade do comando Anexar encontrado nos programas de correio eletrônico?  
 
A) Enviar ao mesmo tempo, ao destinatário um arquivo gravado no computador e a mensagem. 
B) Enviar uma mensagem para vários destinatários simultaneamente. 
C) Acrescentar contatos no catálogo de endereços de e-mails. 
D) Inserir uma marca d'água no corpo da mensagem. 
E) Adicionar comentários às mensagens recebidas. 
 
30. Qual a denominação de programas que detectam os programas que podem danificar os arquivos do computador? 
 
A) Emuladores. B) Simuladores. C) Navegadores. D) Sistemas Operacionais. E) Antivírus. 

 
LEGISLAÇÃO 

 
31. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A remuneração do trabalho noturno é igual à do diurno.  
B) Homens e mulheres têm direitos e obrigações diferentes nos termos da Constituição. 
C) É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização proporcional por dano material, moral ou à 

imagem. 
D) É vedada a liberdade de associação para fins lícitos.   
E) Apenas o registro civil de nascimento é gratuito para os reconhecidamente pobres. 
 
32. O décimo terceiro salário tem por base 
 
A) apenas a remuneração integral. 
B) apenas  o valor da aposentadoria.  D) o valor das gratificações. 
C) a remuneração integral ou o valor da aposentadoria. E) o valor das gratificações e das horas-extras. 
 
33. Levar ao conhecimento do ato ou da atividade administrativa a terceiros, a fim de facilitar o controle e conferir a 

sua execução, constitui o princípio da 
 
A) legalidade. B) eficiência. C) moralidade. D) impessoalidade. E) publicidade. 
 
34. Assinale a opção CORRETA. 
 
A) O prazo de validade do concurso público será de, até, 03 anos prorrogáveis  por igual período. 
B) É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação.    
C) A aposentadoria do servidor público compulsoriamente se dá aos 75 anos de idade com proventos integrais. 
D) O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal não poderá ser contado para efeito de aposentadoria. 
E) Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, declarado de livre nomeação e exoneração, aplica-se o 

regime da previdência privada. 
 
35. A seguridade social compreende um conjunto de ações integradas, de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, 

destinadas a assegurar os direitos relativos à: 
 
A) saúde, educação e segurança. 
B) saúde, comunicação social e cultura.  D) saúde, comunicação social e previdência pública. 
C) saúde, previdência e assistência social. E) saúde, meio ambiente e assistência social. 
 
36. Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A contribuição para a seguridade social é obrigatória para todas as entidades. 
B) A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar como 

poder público. 
C) A seguridade social será financiada, apenas, pela contribuição do trabalhador. 
D) Os benefícios ou serviços da seguridade social poderão ser criados, majorados ou estendidos sem a fonte de custeio total. 
E) O produtor, o parceiro, o arrendatário rural e o pescador artesanal que exerçam suas atividades em regime de economia 

familiar são isentos de contribuição para a seguridade social. 
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37. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, 
e atenderá, nos termos da lei, à(ao) 

 
A) cobertura dos eventos de doença, morte, invalidez e férias. 
B) proteção à maternidade e aos transportes.  D) doença, desemprego involuntário e férias. 
C) salário-família e auxílio reclusão. E) auxílio moradia, invalidez e morte. 
 
38. O regime de previdência privada, assegurado pela Constituição Federal, tem caráter 
 
A) facultativo e complementar. 
B) complementar e obrigatório.  D) facultativo e sigiloso. 
C) de dependência com o regime geral da Previdência Social. E) opcional e temporário.        
 
39. Preencha o espaço em branco com a palavra CORRETA. 

 
O princípio da_______________, nos termos da Constituição, impõe que nenhuma pessoa poderá ser obrigada a fazer ou 
deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. 

 
A) publicidade. B) legalidade. C) eficiência. D) moralidade. E) proporcionalidade.  
 
A respeito da Lei Complementar nº 28/2000, que criou o Sistema de Previdência Social do Estado de Pernambuco, 
responda as questões de nº 40, 41 e 42.  
 
40. São beneficiários do Sistema de Previdência Social dos Servidores do Estado de Pernambuco 
 
A) apenas os ativos e os inativos. 
B) somente os pensionistas e seus dependentes. 
C) todos os servidores ativos e inativos, exceto os servidores das autarquias estaduais. 
D) ativos e inativos, reformados, seus dependentes e pensionistas. 
E) todos os servidores públicos estaduais, exceto os militares. 
 
41. A FUNAPE é entidade fundacional, que tem como finalidade 
 
A) gerir o sistema de Previdência Social dos Servidores do Estado de Pernambuco cuja duração será por prazo determinado. 
B) gerir o Sistema de Previdência Social dos Servidores do Estado de Pernambuco cuja duração será por prazo indeterminado. 
C) fiscalizar, como órgão de controle interno, as aposentadorias. 
D) administrar, apenas como Fundo, o FUNAPREV. 
E) administrar, apenas como Fundo, o FUNAFIN. 
 
42. É compulsória a aposentadoria 
 
A) por tempo de serviço. 
B) quando o funcionário já se encontra em disponibilidade.  D) por implemento de idade, fixado em lei. 
C) após trinta anos de serviço.  E) por antigüidade no cargo.  
 
43. Sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Pernambuco, é CORRETO afirmar que 
 
A) os cargos em comissão serão providos mediante concurso público.  
B) a posse em cargo público independe de gozo de boa saúde.  
C) a posse em cargo público verificar-se-á no prazo de 60 dias, a contar da publicação do ato no Diário Oficial.   
D) é permitida a posse em cargo público por procuração, quando o nomeado estiver ausente do Estado e em condições 

especiais. 
E) é competente para dar posse em cargo público apenas um Secretário de Estado.   
 
44. Assinale a alternativa CORRETA.  
 
A) Será considerado de efetivo exercício o afastamento do funcionário público decorrente, dentre outros, de férias, luto e 

licença-prêmio. 
B) Para efeito de aposentadoria, não será computado o tempo de serviço ativo prestado pelo funcionário público às Forças 

Armadas. 
C) O funcionário público em disponibilidade não faz jus à aposentadoria.   
D) Os proventos da aposentadoria do funcionário público serão proporcionais, quando este se invalidar por doença grave 

especificada em lei. 
E) É vedado o fracionamento do período de férias do funcionário público.  
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45. Assinale o item abaixo que se constitui em dever do funcionário público. 
 
A) Praticar usura em qualquer de suas formas. 
B) Promover a paralisação de serviços públicos ou dela participar. 
C) Levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidade de que tiver ciência em razão do cargo ou função. 
D) Retirar, sem prévia autorização da autoridade competente, qualquer documento da repartição. 
E) Receber vantagem de qualquer espécie em razão do cargo ou função. 
 
46. São penas disciplinares do funcionário público, dentre outras: 
 
A) multa, demissão e prisão. 
B) multa, suspensão e prisão.  D) repreensão, multa e demissão. 
C) destituição de função, multa e prisão. E) repreensão, demissão e prisão. 
 
47. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público promover-lhe-á a apuração mediante processo 

administrativo, compreendendo 
 
A) Sindicância e Processo Administrativo. 
B) somente Sindicância.  D) Sindicância e Prisão. 
C) somente Inquérito Administrativo. E) Inquérito Administrativo e Prisão. 
 
48. O afastamento do funcionário público do cargo em comissão 
 
A) não está condicionado a qualquer motivo.  
B) está condicionado ao tempo de serviço.  D) está condicionado à efetividade. 
C) está condicionado à estabilidade. E) está condicionado à efetividade e à estabilidade. 
 
49. Os requisitos de admissão a concurso público devem ser preenchidos 
 
A) durante a realização das provas. 
B) no ato de inscrição.  D) logo depois de terminado o prazo de inscrição. 
C) depois da realização das provas. E) condicionalmente, depois da inscrição. 
 
50. A Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de1998, dispõe sobre 
 
A) regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de Previdência Social dos Servidores Públicos da 

União. 
B) regras gerais para o funcionamento da Previdência Social dos Servidores Públicos do Distrito Federal. 
C) regras especiais para o funcionamento da Previdência Social dos Servidores Públicos dos Estados. 
D) regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de Previdência Social dos Servidores Públicos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos Militares dos Estados e do Distrito Federal. 
E) regras especiais para a organização e o funcionamento da Previdência Social e Geral dos Servidores Públicos dos Estados e 

dos Municípios. 
 


