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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 ESPECIFICOS

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 de meses igual a:

A) 24

B) 18

C) 15

D) 12

E) 6

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. O direito à pensão não prescreverá, mas prescreverão as pres-
tações não pagas nem reclamadas na época própria, resguarda-
dos os direitos dos dependentes menores, dos incapazes e dos
ausentes. O prazo prescricional corresponderá, em anos, a:

A) 10

B) 6

C) 5

D) 3

E) 2

27. O ITAPREVI terá, na sua organização administrativa básica,
o seguinte órgão de direção superior:

A) Diretoria de Benefícios Previdenciários

B) Conselho de Administração

C) Assessoria Jurídica

D) Conselho Fiscal

E) Presidência

28. 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

29. 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) abono de permanência

B) indenização de transporte

C) auxílio-alimentação

D) salário-família

E) anuênio

30. 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%

31. 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

32. 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



ANALISTA PREVIDENCIÁRIO / CONSULTOR TÉCNICO DE PREVIDÊNCIA
22.01 - MANHÃ

6
Prefeitura  do Município de Itaboraí

2012

33. 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) primeira quinzena de julho

D) segunda quinzena de agosto

E) primeira quinzena de agosto

34. 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) 45

C) 30

D) 20

E) 10

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

A) 3

B) 5

C) 7

D) 9

E) 11

36. 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

37. 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

38. A Seguridade Social, conjunto de ações que dão efetividade
aos direitos humanos, sistema em que há garantia do Estado
em satisfazer as necessidades sociais mínimas, é considerada
pela doutrina como um direito classificado como:

A) privado subjetivo

B) público subjetivo

C) privado potestativo

D) público potestativo

E) público complementar

39. O plano de custeio é o modo pelo qual se financiará os custos
dos benefícios previdenciários e a manutenção do regime pró-
prio de previdência social dos servidores, a partir da
contraprestação pecuniária do ente político e dos servidores
segurados. No entendimento da doutrina, pelo caráter
contributivo e da solidariedade, passou a ser obrigatória a
contribuição dos servidores segurados desde o advento das
seguintes Emendas Constitucionais:

A) 20/98 e 41/03

B) 20/98 e 44/03

C) 20/98 e 47/03

D) 41/03 e 47/03

E) 41/03 e 44/03

40. O fundo previdenciário, que dá suporte financeiro e exerce a
função de garantidor do pacto de gerações, segundo a doutri-
na, deve ser gerido por pessoa jurídica integrante da adminis-
tração indireta, denominada:

A) sociedade de economia mista

B) agência reguladora

C) organização social

D) empresa pública

E) autarquia

41. O regime de previdência no qual o contribuinte dispõe de
uma conta individual e, com base nela e na expectativa de
sobrevida, calcula-se o benefício a ser recebido, evitando-se
que haja transferências inter ou intra geracionais é do seguinte
tipo:

A) aferição

B) repartição

C) capitalização

D) compensação

E) contabilização

42. A Constituição de 1988 agregou ações voltadas para a previ-
dência e assistência social, assim como para a saúde, em um
orçamento destinado para a seguridade social e financiado,
essencialmente, através de:

A) taxas

B) impostos

C) constituições de renda

D) contribuições sociais

E) contribuições de melhoria

43. Na primeira etapa do processo de reforma da previdência,
iniciada em 1998, a concepção de um novo método de cálculo
do benefício, com a introdução do fator previdenciário foi a
principal mudança ocorrida. Até então, o cálculo era feito
com base na média dos últimos três anos. Tal método foi
substituído por uma fórmula que considerava, das remunera-
ções mais elevadas obtidas desde julho de 1994 até a data da
aposentadoria, o seguinte percentual:

A) 40%

B) 50%

C) 60%

D) 70%

E) 80%
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44. União, Estados e Distrito Federal, ao legislarem sobre a ma-
téria de previdência social, estão exercendo competência do
tipo:

A) comum

B) privativa

C) subsidiária

D) concorrente

E) complementar

45. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para
a concessão de aposentadoria aos servidores titulares de car-
gos efetivos dos Municípios, ressalvados, nos termos defini-
dos em leis complementares, os casos de servidores que te-
nham a seguinte característica:

A) menores

B) indígenas

C) deficientes

D) afrodescendentes

E) maiores de 60 anos

46. O militar da ativa que tomar posse em função pública civil
temporária ficará agregado ao respectivo quadro e, enquanto
permanecer nessa situação, somente poderá ser promovido
por antiguidade. Tal servidor será transferido para a reserva
após o decurso do seguinte prazo:

A) 1 ano

B) 2 anos

C) 3 anos

D) 5 anos

E) 10 anos

47. O professor municipal que comprove exclusivamente tempo
de efetivo exercício nas funções de magistério no ensino fun-
damental terá os requisitos de idade e de tempo de contribui-
ção reduzidos, em anos, ao equivalente a:

A) 2

B) 3

C) 5

D) 7

E) 8

48. Integram o orçamento da União as receitas destinadas à
seguridade social do seguinte ente:

A) Empresa pública federal

B) Distrito Federal

C) Município

D) Território

E) Estado

49. Para débitos em montante superior ao fixado em lei, é vedada
a concessão de remissão ou anistia das contribuições fixadas
sobre a seguinte base de cálculo:

A) superavit do importador de serviços do exterior

B) receita de concursos de prognósticos

C) folha de salários da empresa

D) faturamento do empregador

E) lucro da entidade

50. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de
proventos de aposentadoria e pensões concedidas aos res-
pectivos servidores e seus dependentes, em adição aos re-
cursos dos respectivos tesouros, a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios poderão constituir recei-
tas através de:

A) fundos

B) loterias

C) benesses institucionais

D) pessoas jurídicas de direito privado

E) empréstimos internacionais com aval da União



ANALISTA PREVIDENCIÁRIO / CONSULTOR TÉCNICO DE PREVIDÊNCIA
22.01 - MANHÃ

8
Prefeitura  do Município de Itaboraí

2012

Anote aqui seu gabarito e
destaque no pontilhado.
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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 e de 21 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!




