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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. Ao analisar a reestruturação produtiva e o Serviço Social no
Brasil, Kameyama aponta a ocorrência, nas duas últimas dé-
cadas, de mudanças radicais na esfera da produção, impactando
fortemente todos os setores da economia. O aspecto funda-
mental de tais mudanças vem ocorrendo na organização dos
processos de trabalho. Os dois principais exemplos de mu-
danças ocorridas na organização dos processos de trabalho,
principalmente, em nível da gestão da força de trabalho, são:

A) manutenção dos processos de automação fragmentada
associada ao sistema de automação flexível / investimen-
to na qualificação da força de trabalho por meio dos
investimentos em ciência e tecnologia

B) investimento na qualificação da força de trabalho por
meio dos investimentos em ciência e tecnologia / incenti-
vo ao aumento da lucratividade

C) substituição dos processos de automação fragmentada
para processos / encurtamento da distância hierárquica
entre trabalhadores e chefias

D) introdução de equipamentos microeletrônicos no pro-
cesso produtivo / cooptação do movimento político dos
trabalhadores

E) aumento da distância hierárquica entre trabalhadores e
chefes / incentivo ao aumento da lucratividade

37. Ao atender um idoso de 68 anos, a Assistente Social de deter-

minado CRAS deparou-se com a seguinte situação:

Ainda que dispondo das qualificações necessárias e tendo par-

ticipado recentemente de duas seleções para uma loja de de-

partamentos, o referido idoso não vinha conseguindo coloca-

ção no mercado de trabalho em função de sua idade.

Com base na lei 10.741 de 1/10/2003, a Assistente

Social deve orientá-lo a:

A) levar a questão ao Conselho do Idoso para ser discutida

e encaminhada

B) denunciar o caso na Delegacia Regional do Idoso e ao Mi-

nistério Público, por tratar-se de violação de seu direito

C) encaminhar-se para instituições da rede municipal, com

vistas a inserir-se em programas de geração de renda

D) reunir a documentação referente às exigências do Benefí-

cio da Prestação Continuada e a pleiteá-lo como alterna-

tiva de renda

E) levar a família ao Centro de Referência da Assistência

Social para solicitar orientação acerca das responsabili-

dades para com o mesmo

38. Constitui um dos princípios da política pública de assistên-

cia social no Brasil:

A) autonomia técnico-administrativa dos municípios na ges-

tão dos seus recursos humanos

B) participação da população na execução das políticas e

ações socioassistenciais em todos os níveis

C) integralidade da atenção dos serviços e programas

socioassistenciais em todos os níveis da gestão

D) supremacia do atendimento às necessidades sociais

sobre as exigências de rentabilidade econômica

E) primazia da responsabilidade do Estado na condu-

ção da referida política em cada esfera de governo

39. Roberta tem sete anos e seus pais faleceram em um acidente.

Seus irmãos reuniram-se e decidiram que o mais velho deles,

solteiro com 28 anos de idade, entraria com o pedido de ado-

ção da criança junto ao Juizado de Infância. Com base na lei

8069/90, a alternativa que indica a adequação de decisão da

família e a respectiva justificativa é:

A) correta / o procedimento da adoção requer que o adotante

seja maior de 18 anos, independentemente do seu estado

civil

B) incorreta / os adotantes devem ser casados civilmente ou

manter união estável e comprovar a estabilidade da família

C) correta / a adoção requer que o adotante seja, pelo me-

nos, 16 anos mais velho que o adotando

D) correta / a criança e adolescente precisam ter seus vín-

culos familiares preservados

E) incorreta / a adoção não pode ser efetivada por ascen-

dentes e irmãos do adotando
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40. Ao analisar as tendências de alocação do fundo público brasi-
leiro na última década, Behring aponta que 60% da carga
tributária permanece como receita do governo federal. No
contexto do duro ajuste fiscal brasileiro, a autora sinaliza a
existência de um mecanismo que se caracteriza como um dos
grandes vilões do orçamento da seguridade e das contas pú-
blicas, em geral. Esse mecanismo está relacionado a:

A) gastos sociais

B) superávits primários

C) mercados financeiros

D) benefícios assistenciais

E) investimentos previdenciários

41. A centralidade do debate acerca do papel da família na organi-
zação e desenvolvimento dos diferentes sistemas de proteção
social tem levado alguns estudiosos do tema, no Brasil, a se
apropriar do conceito de “desfamilização”, formulado por
Esping-Andersen.

Esse conceito se refere a:

A) desrensponsabilização da família com a manutenção e
cuidado sobre seus entes

B) aumento dos encargos familiares e dependência da famí-
lia em relação aos vínculos de parentescos e às políticas
sociais

C) grau de abrandamento da responsabilidade familiar em
relação à provisão de bem-estar social pelo Estado ou
pelo mercado

D) desvinculação dos laços familiares frente à ausência de
suporte de políticas de proteção social destinadas ao
amparo da família

E) provisão das necessidades familiares centradas na ação
pública frente à falência da família e sua impossibilidade
de manutenção sem o suporte do Estado

42. De acordo com Boschetti, o acesso à seguridade social pela
via do trabalho só universaliza direitos sociais se universalizar,
igualmente, o direito ao trabalho, pois já pressupõe que aque-
la é condicionada ao acesso a um trabalho estável e que permi-
ta a contribuição assídua à previdência social pública. Nesse
sentido, a política de seguridade social brasileira é estruturada
e organizada a partir da seguinte lógica:

A) moradia / disponibilidade dos serviços essenciais

B) renda / acesso a insumos

C) emprego / educação

D) seguro / assistência

E) trabalho / saúde

43.  Com base no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Município de Itaboraí, são estáveis os servidores nomeados
em virtude de concurso público após o seguinte período de
efetivo exercício no cargo:

A) seis meses

B) um ano

C) dois anos

D) três anos

E) cinco anos

44. Em estudos recentes, Bravo e Menezes apontam que o Con-
selho Nacional de Saúde tem denunciado o retrocesso vivido
pelo SUS nos últimos anos, o que o tem colocado em risco em
decorrência de ações do Estado. Uma dessas ações está
indicada na seguinte alternativa:

A) a ampliação de trabalhadores para o SUS mas de caráter
precarizado

B) o avanço na privatização do SUS, combinado com a va-
lorização do servidor público

C) a estruturação da atenção básica em detrimento dos proce-
dimentos especializados e de alto custo

D) a realização de ações de saúde de caráter universal
com privilégio aos mais empobrecidos

E) a manutenção das formas de subfinanciamento da saúde
pública já existentes, devido à não regulamentação de
fontes exclusivas para o SUS

45. Ao compor as equipes que realizam ações voltadas para a
saúde do trabalhador, o Assistente Social deve considerar, em
suas análises da realidade, o contexto e as condições sociais
que impactam o processo saúde-doença. Dessa forma, o
CFESS indica que os Assistentes Sociais devem centrar sua
atenção na:

A) fiscalização das condições de trabalho com vistas ao de-
senvolvimento de ações de prevenção em saúde

B)   mobilização dos trabalhadores com vistas à garantia de
melhores condições de trabalho

C) garantia dos benefícios socioassistenciais previstos na
política de assistência social

D) recuperação e reabilitação em saúde com vistas ao retor-
no ao mercado de trabalho

E) realidade dos trabalhadores já adoecidos em função das
condições de trabalho

46. No debate sobre a concepção dos conselhos de políticas e
de gestão, parcela significativa dos autores do Serviço Social
brasileiro tem suas referências teóricas e metodológicas de
análise desses espaços baseadade na seguinte concepção e
autor:

A) espaço de conciliação, no qual o público e privado con-
vivem de forma harmônica / Fernandes

B) espaço de conflitos, na qual a contradição de classes é
apreendida na disputa por distintos interesses / Gramsci

C) espaço consensual, no qual diferentes interesses so-
ciais convergem para o interesse de todos / Habermas

D) espaço de cooptação da sociedade civil pelo poder públi-
co, por meio do qual a burguesia mantém sua hegemonia /
Althusser

E) espaço neoconservador, por meio da qual a democracia
participativa é questionada e a democracia representati-
va defendida / Martins

47. Na perspectiva de Mioto, a proposição de ações
socioeducativas com indivíduos, grupos e famílias requer
diversos conhecimentos. Um deles é o conhecimento de:

A) perfil da população atendida

B) modos de vida da população

C) técnicas de dinâmicas de grupo

D) necessidades objetivas dos usuários

E) instrumentais de atendimento individual e em grupo
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48. As estratégias educativas são assimiladas e recriadas no âm-
bito do Serviço Social, ao longo da sua trajetória histórica,
imprimindo distintos perfis pedagógicos ao trabalho profis-
sional. Abreu aponta dois eixos definidores dos perfis peda-
gógicos das práticas educativas em Serviço Social, a saber:

A) ajuda e participação

B) benesse e mobilização

C) coerção e emancipação

D) voluntariado e controle social

E) consenso e transformação social

49. Ao regulamentar a supervisão direta de estágio no Serviço
Social compreendida como atribuição privativa dos Assisten-
tes Sociais, a Resolução CFESS nº 533/2008 define que:

A) o CRESS da jurisdição dos campos de estágio precisa
emitir o registro provisório do estagiário e renovar o
registro dos Assistentes Sociais supervisores

B) as unidades de ensino têm liberdade de comunicar aos
CRESS de sua jurisdição sobre os campos de estágio de
seus alunos e sobre a indicação dos Assistentes Sociais
supervisores

C) os campos de estágio devem comunicar ao CRESS de sua
jurisdição a sua constituição como campo de estágio, os
estagiários contratados e os Assistentes Sociais
supervisores de estágio

D) as unidades de ensino precisam comunicar ao CRESS de
sua jurisdição os alunos aptos ao estágio e os Assistentes
Sociais das instituições conveniadas disponíveis para o
exercício da supervisão

E) as unidades de ensino precisam comunicar ao
CRESS de sua jurisdição os campos de estágio de
seus alunos, bem como os Assistentes Sociais res-
ponsáveis por sua supervisão

50. O debate contemporâneo do Serviço Social caracteriza a pos-
tura investigativa como uma das exigências do perfil profissi-
onal qualificado. A direção social dada ao projeto ético-políti-
co da profissão requer, entretanto, a apropriação do método
dialético para investigação e análise da realidade. Isso deman-
da aos Assistentes a apropriação das seguintes categorias:

A) totalidade, criticidade e mediação

B) negatividade, papéis e relação de poder

C) singularidade, ajustamento e adaptação

D) historicidade, particularidade e integração

E) universalidade, normalidade e contradição
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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; 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!
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