
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                     Página | 1  

 

  CARGO: MÉDICO PERITO DA PREVIDÊNCIA 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

                              

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

 

MÉDICO PERITO DA PREVIDÊNCIA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término 
da prova. 
 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra ―responsabilidade‖ (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) São regras Deontológicas do Código de Ética 

Profissional do Servidor Público Civil do Poder 

Executivo Federal, EXCETO: 

 

A) A remuneração do servidor público é custeada pelos 

tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até 

por ele próprio, e por isso se exige, como 

contrapartida, que a moralidade administrativa se 

integre no Direito, como elemento indissociável de 

sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como 

consequência, em fator de legalidade. 

B) A função pública deve ser tida como exercício 

profissional e, portanto, se integra na vida particular 

de cada servidor público. Assim, os fatos e atos 

verificados na conduta do dia-a-dia em sua vida 

privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom 

conceito na vida funcional. 

C)  A função pública deve ser tida como exercício 

profissional e, portanto, se integra na vida particular 

de cada servidor público. Assim, os fatos e atos 

verificados na conduta do dia-a-dia em sua vida 

privada não poderão acrescer ou diminuir o seu bom 

conceito na vida funcional. 

D) A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo 

dedicados ao serviço público caracterizam o esforço 

pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga 

seus tributos direta ou indiretamente significa causar-

lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a 

qualquer bem pertencente ao patrimônio público, 

deteriorando-o, por descuido ou má vontade, não 

constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às 

instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de 

boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu 

tempo, suas esperanças e seus esforços para 

construí-los. 

 

22) São deveres fundamentais do servidor público, 

exceto: 

 

A) Resistir a todas as pressões de superiores 

hierárquicos, de contratantes, interessados e outros 

que visem obter quaisquer favores, benesses ou 

vantagens indevidas em decorrência de ações 

imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. 

B) Zelar, no exercício do direito de greve, pelas 

exigências específicas da defesa da vida e da 

segurança coletiva. 

C) Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, 

seguindo os métodos mais adequados à sua 

organização e distribuição. 

D) Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao 

seu alcance ou do seu conhecimento para 

atendimento do seu mister. 

23) ―A pena aplicável ao servidor público pela Comissão 

de Ética é a de ______ e sua fundamentação 

constará do respectivo parecer, assinado por todos 

os seus integrantes, com ciência do faltoso.‖ 

Completa corretamente a lacuna do texto a 

alternativa: 

 

A) Censura. 

B) Multa. 

C) Cassação. 

D) Exoneração. 

 

24) A Comissão de Ética Pública (CEP) será integrada 

por _____ brasileiros que preencham os requisitos de 

idoneidade moral, reputação ilibada e notória 

experiência em administração pública, designados 

pelo Presidente da República, para mandatos de três 

anos, não coincidentes, permitida uma única 

recondução. Completa corretamente a lacuna do 

texto a alternativa: 

 

A) 7. 

B) 10. 

C) 18. 

D) 26. 

 

25) É INCORRETO afirmar que compete a CEP 

administrar a aplicação do Código de Conduta da 

Alta Administração Federal, devendo: 
 

A) Submeter ao Presidente da República medidas para 

seu  aprimoramento. 

B) Dirimir dúvidas a respeito de interpretação de suas 

normas, deliberando sobre casos omissos. 

C) Apurar, mediante denúncia, ou de ofício, condutas 

em desacordo com as normas nele previstas, quando 

praticadas pelas autoridades a ele submetidas. 

D) Assegurar as condições de trabalho para que as 

Comissões de Ética cumpram suas funções, inclusive 

para que do exercício das atribuições de seus 

integrantes não lhes resulte qualquer prejuízo 

ou dano. 

 

26) Compete às instâncias superiores dos órgãos e 

entidades do Poder Executivo Federal, abrangendo a 

administração direta e indireta, EXCETO: 
 

A) Observar e fazer observar as normas de ética e 

disciplina. 

B) Gerenciar a Comissão de Ética. 

C) Garantir os recursos humanos, materiais e 

financeiros para que a Comissão cumpra com suas 

atribuições. 

D) Atender com prioridade às solicitações da CEP.  

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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27) ―Todo aquele que, por força de lei, contrato ou 

qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza 

permanente, temporária, excepcional ou eventual, 

ainda que sem retribuição financeira, a órgão ou 

entidade da administração pública federal, direta e 

indireta.‖ O texto traz a descrição do decreto 6029/07 

para: 

 

A) Coordenador de alta conduta. 

B) Agente público. 

C) Profissional público civil. 

D) Executivo federal. 

 

28) As Comissões de Ética não poderão escusar-se de 

proferir decisão sobre matéria de sua competência 

alegando omissão do Código de Conduta da Alta 

Administração Federal, do Código de Ética 

Profissional do Servidor Público Civil do Poder 

Executivo Federal ou do Código de Ética do órgão ou 

entidade, que, se existente, será suprida pela 

analogia e invocação aos princípios da: 

 

A) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e eficiência.  

B) Legalidade, pessoalidade, moralidade, humanização 

e eficiência.  

C) Humanização, impessoalidade, hombridade, 

humanização e eficácia.  

D) Humanização, pessoalidade, hombridade, 

publicidade e eficácia.  

 

29) O prazo de validade do concurso público será de até: 

 

A) Dois anos, prorrogável uma vez, por igual período. 

B) Três anos, prorrogável uma vez, por igual período. 

C) Quatro anos, prorrogável uma vez, por igual período. 

D) Cinco anos, prorrogável uma vez, por igual período. 

 

30) A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos 

órgãos e entidades da administração direta e indireta 

poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado 

entre seus administradores e o poder público, que 

tenha por objeto a fixação de metas de desempenho 

para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre, 

EXCETO: 

 

A) O prazo de duração do contrato. 

B) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 

privado prestadoras de serviços públicos. 

C) Os controles e critérios de avaliação de desempenho, 

direitos, obrigações e responsabilidade dos 

dirigentes. 

D) A remuneração do pessoal. 

 

 

 

31) O salário-maternidade é o benefício pago à segurada 

gestante durante o período de afastamento de suas 

atividades. Este benefício é conferido à: 

 

I. segurada especial. 

II. empregada doméstica. 

III. contribuinte individual. 

IV. trabalhadora avulsa.  

V. servidora pública. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

A) Apenas I e II estão corretas.  

B) Apenas II e III estão corretas.  

C) Apenas I, II e III estão corretas. 

D) I, II, III, IV e V estão corretas. 

 

32) No que diz respeito ao cumprimento do período de 

carência nas situações expostas abaixo, assinale a 

alternativa que está corretamente apresentada. 

 

A) É obrigatório e são exigidos 12 meses de 

contribuição para a aposentadoria por invalidez, 

quando a incapacidade decorrer de hepatopatia 

grave.  

B) É obrigatório e são exigidos 180 meses de 

contribuição para a aposentadoria por idade para 

aqueles que se filiaram a Regime Geral da 

Previdência Social em janeiro de 1990.  

C) É obrigatório e são exigidos 12 meses de 

contribuição para o auxílio-doença para os segurados 

especiais 

D) Não é exigido para a aposentadoria por invalidez 

quando a incapacidade decorrer de acidente de 

qualquer natureza ou causa. 

 

33) Assinale, dentre as patologias abaixo, a que mais 

diminui o percentual de óbitos no Brasil nos últimos 

70 anos. 

 

A) Doenças cardiocirculatórias. 

B) Neoplasias. 

C) Doenças infecciosas e parasitárias. 

D) Causas externas. 

 

34) A frequência de casos existentes de uma 

determinada doença, em uma determinada 

população, em um dado momento, refere-se ao 

conceito de: 

 

A) Incidência 

B) Prevalência 

C) Letalidade 

D) Mortalidade 
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35) Dentre as alternativas abaixo, assinale a que NÃO 

constitui um tipo de disacusia.  
 

A) Condutiva.  

B) Temporal.  

C) Mista.  

D) Central. 

 

36) Uma das obrigações determinadas na Convenção 

139 da OIT é:  
 

A) Assegurar que se proporcionem aos trabalhadores os 

exames médicos ou os exames ou pesquisas de 

ordem biológica ou de outro tipo, durante o emprego 

ou depois do mesmo, que sejam necessários para 

avaliar a exposição ou o estado de sua saúde em 

relação aos riscos profissionais.  

B) Estabelecer sistema de análise de agentes químicos, 

físicos ou biológicos que possam trazer danos à 

saúde dos trabalhadores.  

C) Autorizar, dentro de um prazo determinado, as 

modificações necessárias nas instalações para 

garantir o cumprimento das disposições legais 

relativas à saúde ou segurança dos trabalhadores.  

D) Designar pessoa competente ou serviço 

especializado para tratar das questões relativas à 

prevenção e limitação dos riscos existentes. 

 

37) Um trabalhador com história de doença respiratória 

ocupacional apresenta-se à perícia médica com os 

seguintes exames complementares: espirometria, 

radiografia do tórax e o resultado de um teste de 

provocação brônquica. Para esse paciente: 
 

A) a espirometria será útil para a avaliação da disfunção 

e da incapacidade respiratórias.  

B) se tiver asma ocupacional, a curva seriada de pico de 

fluxo expiratório não será um bom método para a 

avaliação do nexo causal. 

C) a interpretação da radiografia do tórax, se for 

pneumoconiose, seguirá a classificação padronizada 

pela Sociedade Brasileira de Pneumologia.  

D) o teste de provocação brônquica, com o monóxido de 

carbono, servirá para avaliar as trocas gasosas em 

nível alveolar. 

 

38) Os direitos sociais dos trabalhadores urbanos e 
rurais consistentes na jornada de 6 (seis) horas para 
o trabalho realizado em turnos ininterruptos de 
revezamento e na proteção em face da automação, 
na forma da lei, estão previstos: 

 

A) originariamente nas Normas Regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho e Emprego. 

B) exclusivamente no Regulamento Geral da 
Previdência Social.  

C) originariamente na Constituição Federal do Brasil de 
1988.  

D) privativamente na Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

39) Um trabalhador, em decorrência de acidente do 

trabalho, submeteu-se a cirurgia, desenvolveu 

complicações pósoperatórias e permaneceu com 

sequelas no tornozelo direito. Queixa-se de dores 

constantes e inchaço na região, com dificuldades 

para caminhar, porque o seu trabalho exige o 

posicionamento permanente em pé. Seu último 

afastamento durou 14 meses e está, atualmente, 

trabalhando há cerca de 3 meses. Neste caso: 

 

A) A concessão do auxílio-acidente condiciona-se a sua 

readaptação pelo médico do trabalho, em função 

compatível com suas limitações. 

B) Sua estabilidade no emprego é estendida para 18 

meses por tratar-se de acidente do trabalho.  

C) A emissão da Comunicação do Acidente do Trabalho 

(CAT) deve conter o mesmo código de Classificação 

Internacional de Doenças (CID-10) que motivou o 

afastamento inicial.  

D) A opção por novo afastamento do trabalho não 

requer emissão da Comunicação do Acidente do 

Trabalho (CAT). 

 

40) Segundo a Norma Técnica que versa sobre Lesões 

por Esforços Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares 

Relacionados ao Trabalho (LER/DORT), o retorno ao 

trabalho, com quadro estabilizado, deverá dar-se em 

ambiente e atividade/função adequados: 

 

A) com risco de exposição desde que sob controle 

médico. 

B) sem risco de exposição. 

C) para aqueles que não se enquadrarem no programa 

de reabilitação profissional.  

D) só se houver remissão dos sintomas.  

 

41) A não-concessão das férias anuais implica:  

 

A) pagamento da remuneração acrescida de um terço. 

B) gozo das mesmas pelo prazo de 60 dias.  

C) pagamento em dobro das férias, fixação judicial da 

nova data do gozo e autuação pelo Ministério do 

Trabalho. 

D) somente a fixação da nova data do gozo das 

mesmas, por determinação judicial. 
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42) Considere as afirmativas relativas às principais 

alterações realizadas pela reforma da Previdência 

Social, em 1998, e suas implicações para o mercado 

de trabalho: 

 

I. Uma das implicações da reforma da Previdência 

Social para o mercado de trabalho foi a troca do 

critério de tempo de serviço pelo tempo de 

contribuição. 

II. Uma das implicações da reforma da Previdência 

Social para o mercado de trabalho foram as regras 

de transição para a concessão de aposentadoria 

proporcional e o retardamento para a aposentadoria 

por tempo de contribuição. 

III. Uma das implicações da reforma da Previdência 

Social para o mercado de trabalho foi a falta de 

estabelecimento de um teto nominal para os 

benefícios. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

A) I e II apenas. 

B) II e III apenas. 

C) I e III apenas. 

D) TODAS. 

 

43) Sobre as características da Previdência Social, 

assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a 

falsa. 

 

 ) O direito de aposentadoria é garantido por tempo de 

serviço, por idade e, ainda, por invalidez. 

 ) A Previdência está organizada em dois regimes 

jurídicos: o de direito público e o de filiação 

obrigatória. 

 ) O acesso aos direitos previdenciários é 

condicionado ao vínculo trabalhista e à contribuição. 

 

As afirmativas são respectivamente: 

 

A) F V V.  

B) V V V. 

C) F V F. 

D) F F V. 

 

44) Conforme previsão contida na Constituição da 

República Federativa do Brasil, a previdência social 

atenderá, nos termos da lei: 

 

A) De forma integral, sem caráter contributivo, com 

prioridade para as atividades preventivas. 

B) A proteção ao trabalhador em situação de 

desemprego involuntário. 

C) A valorização da diversidade étnica e regional 

D) A vigilância sanitária e epidemiológica, fiscalização 

de substâncias psicoativas, tóxicas e radioativas. 

 

45) Sobre a previdência e a assistência social, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

A) Para efeito de aposentadoria, é vedada a contagem 

recíproca do tempo de contribuição na administração 

pública e na atividade privada, rural ou urbana. 

B) A gratificação natalina dos aposentados e 

pensionistas terá por base o valor dos proventos do 

mês de novembro de cada ano. 

C) Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, 

serão incorporados ao salário para efeito de 

contribuição previdenciária e consequente 

repercussão em benefícios, nos casos e na forma da 

lei. 

D)  A assistência social será prestada a quem dela 

necessitar, observando‐se o tempo mínimo de doze 

meses de contribuição à seguridade social. 

 

46) A Previdência Social tem por fim assegurar aos seus 

beneficiários meios indispensáveis de manutenção, 

por motivo de: 

 

A) Incapacidade, idade avançada, desemprego 

voluntário ou não, encargos de família e reclusão ou 

morte daqueles de quem dependem 

economicamente. 

B) Incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, 

desemprego voluntário ou não, encargos de família e 

reclusão ou morte daqueles de quem dependem 

economicamente. 

C) Incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, 

desemprego involuntário e reclusão ou morte 

daqueles de quem dependem economicamente, 

inclusive com o pagamento de auxilio-funeral. 

D)  Incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, 

desemprego involuntário, encargos de familia e 

reclusão ou morte daqueles de quem dependem 

economicamente. 

 

47) Examine as afirmações abaixo e, após, responda:  

 

I. São segurados obrigatórios da previdência social os 

Empregados, entendidos como aqueles que prestam 

serviço urbano ou rural à empresa, em caráter não 

eventual, mediante remuneração.  

II. São segurados obrigatórios da previdência social os 

Empregados domésticos, entendidos como aqueles 

que prestam serviços de natureza contínua a pessoa 

ou família, no âmbito residencial desta, em atividades 

sem fins lucrativos.  

III. São segurados facultativos da previdência social os 

contribuintes individuais, entendidos como aqueles 

que prestam serviços de forma independente, em 

caráter eventual e sem vínculo empregatício.  

IV. São segurados facultativos da previdência social as 

donas de casa.  
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V. São segurados facultativos da previdência social os 

trabalhadores avulsos, entendidos como aqueles 

que, sindicalizados ou não, prestam serviços de 

natureza urbana ou rural a diversas empresas, sem 

vínculo empregatício, com intermediação obrigatória 

de órgão gestor de mão-de-obra, nos termos da lei 

8630/93, ou do sindicato da categoria 

 

A) Todas as afirmativas estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I, III e IV são corretas 

C) Apenas as afirmativas III e V são incorretas. 

D) Todas as afirmativas são incorretas. 

 

48) Quanto à previdência social, analise as proposições 

abaixo, e assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do 

trabalho a serviço da empresa, provocando lesão 

corporal ou perturbação funcional que cause a morte 

ou a perda ou redução, permanente ou temporária, 

da capacidade para o trabalho, constituindo 

contravenção penal, punível com multa, deixar a 

empresa de cumprir as normas de segurança e 

higiene do trabalho. 

B) O Regime Geral de Previdência Social, quanto ao 

segurado, compreende as seguintes prestações, 

devidas inclusive em razão de eventos decorrentes 

de acidente do trabalho: aposentadoria por invalidez, 

aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de 

serviço, aposentadoria especial, auxílio-doença, 

salário-família, salário-maternidade e auxílio-

acidente. 

C) Considera-se como dia do acidente, no caso de 

doença profissional ou do trabalho, a data do início 

da incapacidade laborativa para o exercício da 

atividade habitual, ou o dia da segregação 

compulsória, ou o dia em que for realizado o 

diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer 

primeiro. 

D) Equipara-se também ao acidente do trabalho, para 

efeitos da Leio acidente sofrido pelo segurado no 

local e no horário do trabalho, em consequência de 

ato de pessoa privada do uso da razão. 

 

49) Com relação à Previdência Social, é CORRETO 

afirmar: 

 

A) Deve observar critérios de preservação do equilíbrio 

financeiro e atuarial. 

B) Não possui natureza contributiva. 

C) Os beneficiários do regime geral da previdência 

classificam-se como segurados. 

D) É organizada sob a forma de regime geral, de caráter 

contributivo, de filiação obrigatória, e sem a 

observância de critérios que preservem o equilíbrio 

financeiro. 

 

50) Equiparam–se a acidente de trabalho para efeitos da 

Lei Previdenciária de 

 

 

A. Diana sofreu um acidente ligado a seu trabalho 

que, embora não tenha sido a causa única, 

produziu lesão que exige atenção médica para 

sua recuperação.  

B. Zeus sofreu acidente no local e horário de 

trabalho em consequência de inundação.  

C. Hermes sofreu acidente fora do local e horário de 

trabalho em viagem a serviço da empresa.  

D. Helena foi acometida de doença proveniente de 

contaminação acidental no exercício de sua 

atividade.  

 

A) A B apenas. 

B) A B C apenas. 

C) A C D apenas.  

D) A B C D.  

 

51) Os dados coletados sobre as doenças de notificação 

compulsória são incluídos no: 

 

A) Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

B) Sistema Nacional de Agravos de Notificação 

(SINAN). 

C) Conselho Nacional de Notificações (CNN). 

D) Ministério da Saúde. 

 

52) A assistência social tem por objetivo a proteção 

social, que visa à garantia da vida, à redução de 

danos e à prevenção da incidência de riscos, 

especialmente, EXCETO: 

 

A) a promoção da integração ao mercado de trabalho.  

B) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes.  

C) a proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice. 

D) a garantia de alimentação à pessoa com deficiência e 

ao idoso que comprovem não possuir meios de 

prover a própria manutenção ou de tê-la provida por 

sua família. 

 

53) Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 

1990, para dispor sobre a organização do Sistema 

Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 

assistência à saúde e a articulação interfederativa, e 

dá outras providências: 

 

A) lei 8.142/90. 

B) portaria 1.600/11. 

C) decreto nº 7.508/11. 

D) portaria 1.601/11. 
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54) A previdência social será organizada sob a forma de 

regime geral, de caráter contributivo e de filiação 

obrigatória, observados critérios que preservem o 

equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá a: 

 

A) Cobertura de eventos de doença, invalidez, morte e 

idade avançada;       

B) Proteção à maternidade, especialmente à criança; 

C) Proteção ao trabalhador em situação de desemprego 

voluntário; 

D) Pensão por morte do segurado, ao cônjuge ou 

companheiro e independentes. 

 

55) Assinale a alternativa INCORRETA de acordo com 

princípios e objetivos que regem a previdência social: 

 

A) Universalidade de participação nos planos 

previdenciários. 

B) Cálculo dos benefícios considerando-se os salários-

de-contribuição corrigidos monetariamente. 

C) Irredutibilidade do valor dos benefícios, de forma a 

preservar-lhe o poder aquisitivo. 

D) Caráter democrático e descentralizado da 

administração, mediante gestão tripartite, com 

participação dos trabalhadores, dos empregadores, 

dos aposentados e do governo nos órgãos 

deliberados. 

 

56) Assinale a alternativa de acordo com o decreto que 

prova a Estrutura Regimental e o Quadro 

Demonstrativo dos Cargos em Comissão, das 

Funções Gratificadas e das Funções Comissionadas 

do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e 

remaneja cargos em comissão, funções 

comissionadas e gratificadas: 

 

A) 7.298, de 13 de julho de 2011. 

B) 7.556, de 24 de agosto de 2011. 

C) 2.341, de 23 de maio de 2009. 

D) 4,592, de 24 de dezembro de 2009. 

 

57) Não está incluída no campo de atuação do Sistema 

Único de Saúde (SUS) a execução de ações: 

 

A) de saúde do trabalhador.  

B) de vigilância sanitária. 

C) de assistência integral, inclusive farmacológica. 

D) de vigilância epidemiológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

58) Em 1977, na Lei nº 6.439, instituiu-se o Sistema 

Nacional de Previdência e Assistência Social 

(Sinpas), que foi um novo desenho institucional para 

o sistema previdenciário, voltado para a 

especialização e integração de suas diferentes 

atividades e instituições, por meio da seguinte 

autarquia federal: 

 

A) INAMPS. 

B) INPS. 

C) IAPS. 

D) INSS. 

 

59) É a capacidade de um agente infeccioso de produzir 

doença em pessoas infectadas: 

 

A) virulência. 

B) infectividade. 

C) vulnerabilidade. 

D) patogenicidade. 

 

60) Refere-se à proporção entre o número de mortes por 

uma doença e o número total de doentes que sofrem 

dessa doença, ao longo de um determinado período 

de tempo. 

 

A) mortalidade geral. 

B) prevalência. 

C) letalidade. 

D) incidência. 

 

 

 


