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TEXTO – MUDANÇAS
Roberto Grün

A partir do advento do computador, as empresas se reorgani-
zaram rapidamente nos moldes exigidos por essa nova ferramenta
de gestão. As organizações procuraram avidamente os “quadros
técnicos” e os encontraram na quantidade demandada. Os primei-
ros quadros “bem formados” tiveram em geral carreiras fulminan-
tes. Suas trajetórias pessoais foram tomadas como referência pelos
executivos mais jovens. Aqueles “grandes executivos” foram con-
siderados portadores de uma “visão de conjunto” dos problemas
empresariais, que os colocava no campo superior da “administra-
ção estratégica”, enquanto o principal atributo da nova geração
passa a ser a contemporaneidade tecnológica. Os constrangimen-
tos advindos do choque geracional encarregaram-se de fazer esses
“jovens” encarnarem essa característica, dando a esse trunfo a mai-
or rentabilidade possível. Assim, exacerbaram-se as diferenças en-
tre os recém-chegados e os antigos ocupantes dos cargos. No plano
simbólico, toda a ética construída nas carreiras autodidatas é posta
em xeque no conflito que opõe a técnica dos novos executivos
contra a lealdade dos antigos funcionários, que, no mais das vezes,
perdem até a capacidade de expressar o seu descontentamento,
tamanha é a violência simbólica posta em marcha no processo, que
não se trava simplesmente em cada ambiente organizacional isola-
do, mas se generaliza.

01. “A partir do advento do computador, as empresas se reorga-
nizaram rapidamente nos moldes exigidos por essa nova fer-
ramenta de gestão”. Com esse segmento inicial, tomamos co-
nhecimento de que a reorganização das empresas ocorreu:

A) simultaneamente ao aparecimento de novas ferramentas
de gestão.

B) em oposição a velhos processos de gestão empresarial.

C) diante de novas exigências do mercado consumidor.

D) em decorrência do advento do computador.

E) como retificação de erros anteriores.

02. “A partir do advento do computador, as empresas se reorga-
nizaram rapidamente”; a maneira de reescrever-se esse seg-
mento do texto que altera o seu sentido original é:

A) As empresas rapidamente se reorganizaram  com o ad-
vento do computador.

B) As empresas se reorganizaram rapidamente a partir do
advento do computador.

C) A partir do advento do computador, as empresas rapi-
damente se reorganizaram.

D) O advento do computador fez com que as empresas se
reorganizassem rapidamente.

E) As empresas, a partir do advento do computador, se
organizaram de novo rapidamente.

03. Segundo o primeiro período do texto conclui-se que:

A) novas tecnologias provocam mudanças de organização.

B) novos inventos são resultantes de necessidades de mu-
dança.

C) novas criações tecnológicas nascem de necessidades
preexistentes.

D) novos funcionários são necessários sempre que surge
uma nova gestão.

E) novas técnicas de gestão provocam mudanças na
tecnologia empregada.

04. Advento é o substantivo cognato do verbo advir; a relação
abaixo entre verbo e substantivo cognato que está ERRADA é:

A) provisão – prover.

B) sortimento – sortir.

C) previdência – prever.

D) consumo – consumar.

E) proveniência – provir.

05. O advérbio “avidamente” reúne os valores semânticos de:

A) desejo e intensidade.

B) intensidade e pressa.

C) cobiça e inveja.

D) pressa e cobiça.

E) inveja e desejo.

06. A expressão “quadros técnicos” aparece colocada entre as-
pas por:

A) indicar um valor irônico do termo.

B) explicar um termo anteriormente citado.

C) repetir uma expressão já mencionada anteriormente.

D) representar uma expressão do jargão empresarial.

E) destacar uma informação importante para o texto.

07. “...e os encontraram na quantidade demandada”. O termo
negritado tem a função textual de:

A) repetir um mesmo termo a fim de dar clareza ao texto.

B) ligar coesivamente um termo a outro anterior.

C) adequar a expressão escrita ao tema tratado.

D) indicar o gênero da palavra substituída.

E) dar à expressão um tom mais formal.

08. A alternativa que mostra uma oposição adequada, expressa
no texto, entre os quadros profissionais é:

A) quadros técnicos X quadros bem formados.

B) quadros bem formados X grandes executivos.

C) grandes executivos X executivos mais jovens.

D) executivos mais jovens X contemporaneidade tecnológica.

E) contemporaneidade tecnológica X quadros recém-che-
gados.

09. Segundo o texto, a grande vantagem dos quadros mais jovens é:

A) a maior experiência no trabalho.

B) dominarem as novas tecnologias.

C) o fato de terem feito carreiras fulminantes.

D) serem tomados como referência de outros quadros.

E) terem sido donos de uma visão de conjunto dos proble-
mas empresariais.

10. “Assim, exacerbaram-se as diferenças entre os recém-chega-
dos e os antigos ocupantes dos cargos”. O termo “exacerba-
ram-se” significa que as diferenças entre novos e antigos:

A) reduziu-se no exercício das atividades.

B) extinguiu-se com o tempo.

C) acentuaram-se fortemente.

D) tornaram-se mais visíveis.

E) ficaram menos violentas.
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11. “...toda a ética construída nas carreiras autodidatas é posta
em xeque no conflito...”; o vocábulo negritado é homônimo
de cheque, com o qual não deve ser confundido. A alternativa
em que houve troca entre homônimos é:

A) Os gerentes sempre dormiam a sesta após o almoço.

B) Decerto todos os novos funcionários compareceriam.

C) Na empresa havia alto-falantes em todos os corredores.

D) Os documentos estavam a cerca de dez metros de dis-
tância.

E) Os jovens funcionários não queriam, por hora, enfren-
tar os mais velhos.

12. A alternativa em que a substituição proposta para o segmen-
to inicial que está feita de forma INADEQUADA é:

A) “Suas trajetórias pessoais foram tomadas como referên-
cia pelos executivos mais jovens” = os executivos mais
jovens tomaram como referência as suas próprias traje-
tórias.

B) “Os constrangimentos advindos do choque geracional...”
= os constrangimentos que advieram do choque geracional.

C) “...que não se trava simplesmente em cada ambiente...”
= que não é travada simplesmente em cada ambiente.

D) “...as empresas se reorganizaram rapidamente...” = as
empresas reorganizaram-se rapidamente.

E) “Assim, exacerbaram-se as diferenças...” = Assim, fo-
ram exacerbadas as diferenças.

13. A alternativa abaixo em que a troca de posição entre os ter-
mos altera o sentido do conjunto é:

A) administração estratégica.

B) rentabilidade possível.

C) carreiras fulminantes.

D) antigos funcionários.

E) violência simbólica.

14. O valor semântico do termo destacado está indicado correta-
mente em:

A) “A partir do advento do computador...” – lugar.

B) “Assim, exacerbaram-se as diferenças...” – modo.

C) “...contra a lealdade dos antigos funcionários...” – dire-
ção.

D) “...enquanto o principal atributo da nova geração...” –
proporção.

E) “...moldes exigidos por essa ferramenta de gestão” – meio
ou instrumento.

15. O texto lido deve ser classificado como:

A) narrativo, pois organiza os fatos em ordem cronológica.

B) conversacional, pois o autor entabula um diálogo fictício
com o leitor.

C) descritivo, pois mostra características e qualidades das
novas empresas.

D) dissertativo expositivo, pois informa a respeito dos
embates empresariais.

E) dissertativo argumentativo, pois expressa uma tese de-
fendida por argumentos.

16. O título mais adequado dado a esse texto, entre os que estão

abaixo, é:

A) Gerações e alteridade: interrogações.

B) Quadros e mais quadros na cultura moderna.

C) Conflitos e competição no mundo do trabalho.

D) Relações intergeracionais e reconstrução do Estado.

E) Diálogo intergeracional entre adultos e crianças.

17. “Os constrangimentos advindos do choque geracional encar-

regaram-se de fazer esses “jovens” encarnarem essa caracte-

rística, dando a esse trunfo a maior rentabilidade possível”.

As três formas dos demonstrativos sublinhados pertencem a

variações de esse porque:

A) se referem a fatos passados.

B) se relacionam a elementos citados anteriormente.

C) se prendem a elementos textuais a serem citados.

D) se ligam a elementos textuais próximos do interlocutor.

E) se referem a elementos próximos da posição do demons-

trativo.

18. Os vocábulos abaixo têm seus prefixos destacados. A alter-

nativa em que o valor semântico do prefixo destacado está

correto é:

A) reorganizaram = movimento para trás.

B) advindos = movimento para frente.

C) recém-chegados = tempo distante.

D) contemporaneidade = companhia.

E) autodidatas = por si mesmo.

19. Entre os adjetivos negritados abaixo, aquele que mostra uma

opinião do autor do texto é:

A) quadros técnicos.

B) choque geracional.

C) grandes executivos.

D) quantidade demandada.

E) administração estratégica.

20. Observe as passagens abaixo:

I – “...as empresas se reorganizaram rapidamente”.

II – “As organizações procuraram avidamente os ‘quadros

técnicos’...”.

III – “...que não se trava simplesmente em cada ambi-

ente...”.

Pode-se afirmar corretamente que:

A) só “rapidamente” é advérbio de tempo.

B) só “simplesmente” é advérbio de modo.

C) todos os exemplos são advérbios de modo.

D) todos os advérbios têm classificação diferente.

E) nem todos os vocábulos sublinhados são advérbios.
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LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

21. Os dependentes legais do servidor segurado considerados
inválidos são dispensados dos exames médico-periciais ao
atingirem a idade de:

A) 70 anos

B) 65 anos

C) 60 anos

D) 55 anos

E) 50 anos

22. Ressalvadas as hipóteses de laudo médico conclusivo de in-
capacidade definitiva, a aposentadoria por invalidez será sem-
pre precedida de licenças para tratamento de saúde, que so-
mem o montante de meses igual a:

A) 6

B) 12

C) 15

D) 18

E) 24

23. Constituem passivos do ITAPREVI:

A) direitos a constituir

B) bens móveis a adquirir

C) bens imóveis a adquirir

D) provisões para benefícios a conceder

E) disponibilidades monetárias a compensar

24. O Certificado de Regularidade Previdenciária, fornecido pela
Secretaria de Políticas de Previdência Social, tal como estabe-
lecido em Portaria do Ministério da Previdência Social, con-
terá numeração única e terá validade-limite, a contar da data
de sua emissão, equivalente, em dias, a:

A) 60

B) 90

C) 120

D) 150

E) 180

25. De acordo com a Instrução Normativa nº 1/2010 do Ministé-
rio da Previdência Social, NÃO será admitida a comprovação
de tempo de serviço público sob condições especiais com
base no mero recebimento de adicional de insalubridade ou
por meio de prova exclusivamente do tipo:

A) documental

B) testemunhal

C) contábil

D) pericial

E) judicial

26. A garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo
das receitas estimadas e das obrigações projetadas apura-
das, a longo prazo, é considerada, pela Orientação Normativa
MPS/SPS nº 02/2009, como:

A) taxa de administração programada

B) fluxo de custeio projetado

C) recurso previdenciário

D) equilíbrio atuarial

E) equilíbrio financeiro

27. Entende-se como base de contribuição do servidor público
ativo, de qualquer dos Poderes, o vencimento do cargo efeti-
vo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes
estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou
quaisquer outras vantagens tais como:

A) indenização de transporte

B) abono de permanência

C) auxílio-alimentação

D) salário-família

E) anuênio

28. Os dependentes de cada uma das classes relacionadas no
art. 3º da Lei Complementar 15/99 concorrem à pensão que
será concedida na seguinte proporção para o cônjuge e para
cada um dos dois filhos do segurado, respectivamente:

A) 60% - 20% - 20%

B) 50% - 25% - 25%

C) 40% - 30% - 30%

D) 34% - 33% - 33%

E) 30% - 35% - 35%

29. Por morte presumida do servidor ou seu desaparecimento,
será concedida a seus dependentes uma pensão provisória, na
forma da Lei Complementar 15/99. Tal pensão provisória
será concedida no seguinte prazo, em meses, após iniciado o
processo judicial de ausência:

A) 6

B) 5

C) 4

D) 3

E) 2

30. Na escrituração contábil, os títulos públicos federais, adqui-
ridos diretamente pelo Regime Próprio de Previdência Social,
deverão ser marcados a mercado. Serão utilizados parâmetros
reconhecidos pelo mercado financeiro, de forma a refletir o
seu real valor, com a seguinte regularidade mínima:

A) anual

B) bienal

C) mensal

D) semestral

E) trimestral

31. Além da publicação do demonstrativo de execução orçamen-
tária mensal, o ITAPREVI deverá apresentar a prestação de
contas, anualmente, após o encerramento do exercício, no
prazo em dias correspondente a:

A) 60

B) 30

C) 45

D) 20

E) 10
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32. O orçamento e o balanço geral do ITAPREVI serão encami-
nhados ao Prefeito Municipal a cada ano e, impreterivelmente,
até o seguinte período:

A) segunda quinzena de junho

B) segunda quinzena de julho

C) segunda quinzena de agosto

D) primeira quinzena de julho

E) primeira quinzena de agosto

33. O Conselho Fiscal do ITAPREVI será composto pelo se-
guinte quantitativo de membros:

A) 3

B) 5

C) 7

D) 9

E) 11

34. Aprovar o Plano de Custeio do ITAPREVI é uma competên-
cia do seguinte órgão:

A) Conselho Fiscal

B) Assessoria Jurídica

C) Conselho de Administração

D) Diretoria de Assistência Médica

E) Diretoria de Benefícios Previdenciários

35. A atestação, pelo Ministério da Previdência Social, do cum-
primento dos critérios e exigências estabelecidos na Lei nº
9.717/98, pelos regimes próprios de previdência social dos
Municípios, é fornecida mediante:

A) Resolução do Conselho Fiscal do Ministério da Previ-
dência Social

B) Certidão de Cumprimento de Política de Previdência
Social

C) Boletim de Regularidade Fiscal e Previdenciária

D) Certificado de Regularidade Previdenciária

E) Atestado de Contabilidade Atuária

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

36. Na relação entre o médico assistente e o médico-perito, exis-
tem diversas áreas de conflito, em especial quanto à emissão
de atestados médicos, quando o paciente necessita buscar
benefícios, notadamente os previdenciários. Neste aspecto a
postura do médico perito é:

A) acatar a sugestão do médico assistente, uma vez que este
é o profissional que avalia a condição do examinado e,
portanto, o único responsável pela avaliação de sua ca-
pacidade laborativa

B) ser o responsável pela avaliação da capacidade laborativa
do examinado, para fins legais, e ser obrigado a acatar o
atestado do médico assistente, por motivos éticos

C) decidir sobre capacidade laborativa e acatar o atestado
do médico assistente, caso concorde com que haja inca-
pacidade pelo prazo sugerido

D) não acatar a sugestão do médico assistente, caso o moti-
vo da perícia seja habilitação a um benefício por incapa-
cidade

E) acatar o prazo sugerido de afastamento laboral, caso co-
nheça o médico assistente que emitiu o atestado

37. A Resolução CFM nº 1851/2008 altera o artigo 3º da resolu-
ção CFM nº 1680/2002 e acrescenta um parágrafo único, no
mesmo artigo, normatizando especificamente o atestado para
fins de perícia médica. Assim, de acordo com essas duas
resoluções do CFM, o médico assistente tem a seguinte
competência:

A) indicar o benefício previdenciário ao paciente

B) avaliar a capacidade laboral e tratamento do paciente

C) negar sugestões ao paciente de condutas específicas da
atuação do médico perito

D) intervir nas condutas específicas de atuação do médico
perito em circunstâncias especiais

E) recusar sugestões de prazos de afastamento laboral nos
atestados emitidos, atividade específica do médico perito

38. A auditoria do ato médico constitui-se em importante meca-
nismo de controle e avaliação dos recursos e procedimentos
adotados, visando à sua resolubilidade e melhoria na qualida-
de da prestação dos serviços. Partindo dessas noções, a con-
duta do médico na função de auditor é:

A) apresentar-se ao diretor técnico ou substituto da unida-
de, ao término de suas atividades

B) cientificar o médico assistente antecipadamente, quando
da necessidade do exame do paciente

C) não transferir sua competência a outros profissionais, a
não ser para integrantes de sua equipe

D) ter o direito de acessar, in loco, a documentação e, se
necessário, retirar cópias dos prontuários

E) manter o sigilo profissional e realizar anotações no pron-
tuário do paciente, sempre que necessário

39. Segundo o Código de Ética Médica, o médico é impedido de:

A) ser perito de paciente seu

B) ser perito de menores de idade

C) ser perito de quem não conheça

D) fornecer atestado médico ao paciente para fins periciais

E) fornecer atestado médico a funcionário de empresa pú-
blica

40. O exercício de funções diferentes das que cabem ao funcioná-
rio, após inspeção médico-pericial, em que tiver sido verificada
a redução de sua capacidade física, denomina-se:

A) reversão

B) remoção

C) readmissão

D) readaptação

E) reintegração

41. O funcionário estatutário que permanecer em licença para
tratamento de saúde por prazo superior a 24 meses é passí-
vel de:

A) ficar isento do desconto do imposto de renda na fonte

B) ser avaliado para aposentadoria por invalidez

C) ter aposentadoria compulsória

D) ser posto em disponibilidade

E) ficar sem vencimentos
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42. NÃO é caso passível de diagnóstico de alienação mental:

A) demência

B) deficiência mental grave

C) transtorno de personalidade

D) transtorno de humor grave e cronificado

E) transtorno psicótico tipo esquizofrênico cronificado

43. NÃO está relacionada à caracterização da invalidez devido à
neoplasia maligna a seguinte condição:

A) doença metastática com comprometimento de órgão não
vital

B) neoplasias incuráveis, com base nos recursos da medici-
na especializada

C) incapacidade em consequência de sequelas do tratamen-
to, após retirada do tumor

D) neoplasia com mau prognóstico a curto prazo, indepen-
dentemente do tratamento efetuado

E) neoplasias sem sinais de atividade após os procedimen-
tos de cirurgia, quimioterapia e radioterapia

44. NÃO se configura como critério de invalidez na hanseníase:

A) resultado do teste Mitsuda positivo

B) ocorrência de recidiva da doença após a cura

C) persistência de sinais de atividade clínica da doença após
conclusão do tratamento

D) manifestação da enfermidade em surtos reacionais fre-
quentes durante o tratamento ou após a cura

E) presença de sequela invalidante depois de esgotados os
recursos terapêuticos da Medicina Especializada

45. O reingresso no serviço público de funcionário aposentado
por invalidez, quando insubsistentes os motivos da aposen-
tadoria, denomina-se:

A) aproveitamento

B) reintegração

C) readmissão

D) remoção

E) reversão

46. Para a avaliação das síndromes de insuficiência cardíaca ou
coronariana, classificam-se funcionalmente os pacientes de
acordo com a tabela da NYHA (New York Heart Association),
levando-se em conta a idade, a atividade profissional, a co-
existência de outras doenças e a impossibilidade de recupe-
ração, apesar de tratamento médico adequado. Assim, paci-
entes portadores de doença cardíaca que acarreta acentuada
limitação da atividade física, que não se sentem bem em
repouso, assim como pequenos esforços provocam fadiga,
palpitação, dispneia ou angina de peito, são enquadrados na
seguinte classe:

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

47. A incapacidade laborativa temporária e total tem como
consequência:

A) reversão

B) reintegração

C) readaptação

D) aposentadoria

E) licença médica

48. Em relação ao atestado médico e ao médico-perito, o Código
de Ética Médica normatiza que:

A) o médico fica impedido de ser perito de pessoa que não
conheça

B) o médico fica impedido de emitir laudo caso não tenha
realizado pessoalmente o exame pericial

C) o médico assistente pode atestar dados como diagnósti-
co, tratamento ou prognóstico desde que expressamente
solicitado pelo perito

D) o médico assistente não deve atestar dados como diag-
nóstico, tratamento ou prognóstico mesmo que expres-
samente autorizado pelo paciente

E) o médico assistente pode deixar de dar o atestado de
atendimento ao paciente uma vez que cabe ao perito
avaliar o afastamento do trabalho

49. Uma vez comprovada a doença do servidor, cabe ao médico
perito a seguinte conduta:

A) manter licença médica para tratamento de saúde, desde
que o servidor se encontre incapacitado totalmente para
o exercício de suas funções

B) acatar o atestado médico trazido pelo servidor, uma vez
que é presumida sua veracidade, por ser o médico um
profissional com fé pública

C) manter o servidor em licença médica para tratamento
de saúde, sem prazo determinado, se houver concluído
seu estágio probatório

D) conceder a licença, mesmo que não haja perda da capaci-
dade laborativa ou risco de agravamento, caso se trate de
acidente de trabalho

E) conceder licença para tratamento de saúde independente
do cargo do servidor, do tipo e do grau da doença

50. Uma professora de 5ª a 8ª série, de 50 anos de idade, vem
apresentando disfonia progressiva há cerca de 6 meses. O
exame de escolha para o correto diagnóstico é:

A) broncoscopia com biópsia

B) endoscopia digestiva alta

C) laringoscopia indireta

D) videolaringoscopia

E) Rx tórax Ap e perfil
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ATENÇÃO

O caderno de questões contém  50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 5 (cinco)
alternativas (A,B,C,D,E), organizadas da seguinte forma:

de 01 a 20  - Língua Portuguesa; de 21 a 35 - Legislação Previdenciária e de 36 a 50
- Conhecimentos Específicos.

INSTRUÇÕES

1. A duração da prova é de 4 (quatro) horas , considerando, inclusive, a marcação do Cartão de Respostas.
Faça-a com tranqüilidade, mas controle o seu tempo.

2. Ao ser dado o sinal de início da prova verifique se a prova é para o cargo para o qual concorre, confira,
também, a numeração das questões e a paginação. Qualquer irregularidade, comunique ao fiscal de sala.

3. Verifique, no Cartão de Respostas, se seu nome, número de inscrição, identidade e data de nascimento
estão corretos. Caso contrário, comunique ao fiscal de sala.

4. O Caderno de Questões poderá ser utilizado para anotações, mas somente as respostas assinaladas no
Cartão de Respostas serão objeto de correção.

5. Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a alternativa que responde correta-
mente a cada uma delas.

6. Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
→→→→→não haverá substituição por erro do candidato;
→→→→→não deixar de assinar no campo próprio;
→→→→→não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destina-

dos às respostas;
→→→→→a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta,

o espaço correspondente à letra a ser assinalada;
→→→→→outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição do Cartão de

Respostas;
→→→→→será atribuída pontuação zero à questão que contiver mais de uma ou nenhuma resposta assinalada, ou

que contiver emenda ou rasura.

7. O fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções.

8. Você só poderá retirar-se da sala após 60 minutos do início da prova.

9. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões.

10. Você poderá anotar suas respostas em área específica do Caderno de Questões, destacá-la e levar consi-
go.

11. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respos-
tas.

12. Ao terminar a prova,  entregue ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o Caderno de Questões e o Cartão de
Respostas.

Não esqueça seu documento de identidade.
Boa Prova!




