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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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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

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

A) 50 anos

B) 55 anos

C) 60 anos

D) 65 anos

E) 70 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 mínimo de meses igual a

A) 12

B) 18

C) 24

D) 36

E) 48

23. Constituem passivos do ITAPREVI:

A) disponibilidades monetárias a compensar

B) provisões para benefícios a conceder

C) bens imóveis a adquirir

D) bens móveis a adquirir

E) direitos a constituir

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) 180

B) 150

C) 120

D) 90

E) 60

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) pericial

B) judicial

C) contábil

D) testemunhal

E) documental

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) equilíbrio atuarial

B) equilíbrio financeiro

C) recurso previdenciário

D) fluxo de custeio projetado

E) taxa de administração programada

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) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

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. Considere o princípio do procedimento licitatório segundo o
qual os critérios e fatores seletivos previstos no edital devem
ser adotados inafastavelmente para a decisão da Administra-
ção, evitando-se, assim, qualquer surpresa para os partici-
pantes da competição. Este princípio corresponde a:

A) igualdade

B) publicidade

C) julgamento objetivo

D) probidade administrativa

E) vinculação ao instrumento convocatório
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32. A contratação por empreitada admite várias modalidades. Quan-
do se contrata um empreendimento, compreendendo todas as
etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira
responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante
em condições de entrada em operação, diz-se que se está con-
tratando por empreitada do tipo:

A) integral

B) por tarefa

C) por serviço

D) por preço global

E) por preço unitário

33. Segundo a Lei nº 8666/93, ressalvados os casos de inexigibili-
dade de licitação, os contratos para a prestação de serviços
técnicos profissionais especializados deverão, preferencial-
mente, ser celebrados mediante a realização da seguinte mo-
dalidade de licitação:

A) leilão

B) pregão

C) convite

D) concurso

E) tomada de preços

34. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de:

A) carta-contrato

B) tomada de preços

C) autorização de compra

D) nota de empenho de despesa

E) ordem de execução de serviço.

35. A investidura de Ministro do STF se inicia por indicação do
Presidente da República, passa, após, pela aferição do Sena-
do Federal e culmina com a nomeação. Tal hipótese é exemplo
de ato da seguinte natureza à luz da classificação quanto ao
critério da intervenção da vontade administrativa:

A) simples

B) vinculado

C) complexo

D) individual

E) de império

36. A doutrina afirma que se um órgão não tem competência para
certa função, não poderá vir a tê-la supervenientemente, a
menos que a antiga norma venha a ser alterada. Tal caracterís-
tica do elemento do ato administrativo é identificada como:

A) imperatividade

B) inafastabilidade

C) inderrogabilidade

D) improrrogabilidade

E) imprescritibilidade

37. Os atos administrativos através dos quais  os agentes admi-
nistrativos dão fé, por sua própria condição, de existência de
fato jurídico correspondem à seguinte espécie:

A) alvarás

B) portarias

C) atestados

D) provimentos

E) deliberações

38. Para que o servidor estatutário efetivo tenha direito à apo-
sentadoria voluntária, de acordo com a nova regra constituci-
onal, quatro requisitos devem ser preenchidos. Um deles diz
respeito ao tempo de efetivo exercício no serviço público
equivalente, no mínimo, em anos, a:

A) 5

B) 10

C) 20

D) 25

E) 30

39. A premissa de que a contribuição  previdenciária não se des-
tina apenas a assegurar benefício ao contribuinte e à sua famí-
lia, mas, ao contrário, assume objetivo de caráter social decor-
re  da seguinte característica:

A) contributividade

B) comutatividade

C) universalidade

D) solidariedade

E) sociabilidade

40. Com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, de
05.07.2005, foi criada exceção em favor do servidor que seja
portador de doença incapacitante, elevando a faixa
remuneratória isenta da contribuição. Nessa hipótese, a con-
tribuição previdenciária incidirá apenas sobre as parcelas de
proventos de aposentadoria e pensão que superem o limite
máximo dos benefícios do regime geral previdenciário na se-
guinte proporção:

A) três quartos

B) dois quintos

C) um terço

D) metade

E) dobro

41. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois tur-
nos, com o interstício mínimo correspondente, em dias, a:

A) 15

B) 10

C) 5

D) 3

E) 2

42. Nos Municípios com população de mais de setecentos e
cinquenta mil e de até novecentos mil habitantes, a Câmara
de Vereadores será composta pelo seguinte quantitativo de
membros:

A) 21

B) 23

C) 25

D) 27

E) 29
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43. A Constituição Federal admite expressamente que a autono-
mia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entida-
des da administração direta e indireta possa ser ampliada com
o objetivo de fixar metas de desempenho para o órgão ou
entidade. Essa ampliação da autonomia é dada por meio do
seguinte instrumento:

A) lei complementar

B) ato complexo

C) lei ordinária

D) contrato

E) decreto

44. O texto constitucional determina expressamente que os Po-
deres Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão os valo-
res do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos pú-
blicos com a seguinte regularidade:

A) anual

B) mensal

C) semestral

D) trimestral

E) quadrienal

45. É obrigatória a promoção do juiz que figure em lista de mere-
cimento pela seguinte quantidade de vezes consecutivas:

A) 2

B) 3

C) 5

D) 7

E) 10

46. No Órgão Especial do Tribunal, metade das vagas será provi-
da por antiguidade e a outra metade por eleição pelo tribunal
pleno, observado o seguinte quantitativo mínimo e máximo,
respectivamente, de membros:

A) 11 e 25

B) 13 e 17

C) 13 e 19

D) 15 e 21

E) 17 e 23

47. Processar e julgar, originariamente, a ação em que todos os
membros da magistratura sejam direta ou indiretamente inte-
ressados, figura como uma competência do seguinte órgão
judicial:

A) Tribunal Regional Federal

B) Superior Tribunal de Justiça

C) Supremo Tribunal Federal

D) Corregedoria Geral de Justiça

E) Conselho Nacional De Justiça

48. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se, no mínimo, do
seguinte número de Ministros:

A) 11

B) 17

C) 21

D) 23

E) 33

49. O juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder
além do prazo legal, não poderá devolvê-los ao cartório sem
o devido despacho ou decisão e não fará jus ao seguinte
benefício:

A) licença para estudos

B) licença médica

C) aposentadoria

D) promoção

E) férias

50. Examinar e emitir parecer sobre as contas apresentadas anu-
almente pelo Presidente da República caberá a uma comissão
mista permanente de:

A) Senadores e Deputados Federais

B) Ministros do Supremo Tribunal Federal e Senadores

C) Ministros do Tribunal de Contas da União e Senadores

D) Ministros do Tribunal de Contas da União e Deputados
Federais

E) Ministros do Supremo Tribunal Federal e Ministros do
Tribunal de Contas da União

PROVA DISCURSIVA

Advogado contratado de empresa de prestação de serviços,
vencedora de licitação pública, cujo objeto foi dar suporte nas
pesquisas que orientaram a Procuradoria nas defesas de ações aca-
ba, após o término de sua contratação, ajuizando ação trabalhista
no intuito de ter seu regime previdenciário modificado e o vínculo
com a Administração reconhecido por conta de desvio de função de
Procurador.

Apresente, na forma de peça de resposta, com, no máximo,
20 linhas e utilizando o verso desta folha como rascunho, os argu-
mentos de defesa do ente envolvido em ação ajuizada após ato,
praticado pelo Secretário Municipal de Administração, que indefe-
riu a mudança de regime previdenciário de advogado celetista e que
negou a investidura no cargo de Procurador Previdenciário, sob o
argumento de desvio de função e exercício de atividade-fim de fun-
ção pública.
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ATENÇÃO

O caderno de questões contém 1 (uma) questão dissertativa e 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 e de 21 a 50 - Conhecimentos Específicos.

INSTRUÇÕES

1. A duração da prova é de 4 (quatro) horas , considerando, inclusive, a transcrição do texto da peça para o
Cartão de Respostas e 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 e rascunho.

5. Somente a transcrição da peça, correspondente à questão dissertativa, e as respostas assinaladas no Car-
tão de Respostas serão objeto de correção.

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

7. 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.

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

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

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

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

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

13. 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!




