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Prezado(a) Candidato(a),

1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 40 (Quarenta) itens, ordenados de 1 a 40, com al-
ternativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, 
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use 
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.

3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul 
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado, 
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua 
caligrafia usual, a seguinte frase:

Pedofilia é crime, denuncie.

6. O tempo máximo de duração da prova é de 4  (Horas) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a 
partir da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

7. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após 
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.

8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição 
em ata de suas respectivas assinaturas.

9. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 15 minutos antes do término da prova.

10. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 01/2016 poderá implicar na anulação 
da sua prova.

11. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

12. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível 
no site www.ibeg.org.br.

IPREVI VIANA - ES 
EDITAL 001/2016

Médico Perito Previdenciário
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O novo medicamento, segundo Leila, não será para todas as pessoas, 
mas aquelas que têm risco maior de adquirir a doença.
 O Cedap é uma unidade da Secretaria de Saúde do Estado (Se-
sab), referência na Bahia para diagnóstico e tratamento de HIV/AIDS e 
doenças sexualmente transmissíveis. A unidade funciona de segunda a 
sexta-feira, nos horários das 7h às 17h, e está localizado à Rua Comen-
dador José Alves Ferreira, 240, Garcia - Salvador. 

(retirado de http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1820495 em 30\11\2016)

QUESTÃO 03
 
De acordo com o texto é incorreto afirmar:

(a) A locução verbal com o verbo “proferir”, no pretérito, que aparece no 
segundo parágrafo do texto, garante a informação de que as atividades 
iniciaram no dia anterior.

(b) Segundo a palestrante, AIDs é doença a ser prevenida e não apenas 
evitada.

(c) Para a palestrante, a prevenção combinada é mais importante por-
que observa um conjunto de ações.

(d) A profilaxia, apesar de eficiente, ainda não foi implantada no Brasil.

(e) O Cedap, apesar de ser uma unidade da Secretaria de Saúde do Es-
tado, é referência na Bahia no que se refere ao diagnóstico e tratamento 
da doença.

QUESTÃO 04
 
 Do ponto de vista da adequação da linguagem, é correto afirmar:

(a) O verbo “comemorar” no título denota a alegria dos estudiosos com 
a evolução da AIDS.

(b) A usar o termo “proferir” para a palestrante, a articulista reforça o 
caráter festivo da comemoração.

(c) A expressão “maior risco de adquirir a doença” pode ser substituída 
por “condições de saúde imunes à doença”.

(d) O endereço e horários de atendimento são termos irrelevantes na 
apresentação da unidade da Secretaria de Saúde.

(e) O verbo “trabalhar” pode ser substituído por “aplicar” em: “Hoje tra-
balhamos a prevenção combinada”.

QUESTÃO 05
 
O uso das aspas presentes no decorrer do texto justifica-se pela presen-
ça do:

(a) Discurso direto, pois dá voz à articulista.

(b) Discurso indireto, representando a posição da articulista.

(c) Discurso indireto livre, pois mistura o pensamento da palestrante e 
da articulista.

(d) Discurso direto, pois reproduz a fala da palestrante.

(e) Interesse da articulista em enfatizar a fala da palestrante.

QUESTÃO 06
 
Pode se afirmar que o texto, literalmente, conclama as pessoas a uma 
postura de:

(a) alheamento.

(b) engajamento.

(c) desencorajamento.

LINGUA PORTUGUESA   

Leia o texto abaixo para responder as questões 1 e 02.

QUESTÃO 01
 
O diálogo entre os personagens apresenta um equívoco que dá comici-
dade ao texto porque

(a) Com a televisão ligada, houve interferência de ruído na comunicação.

(b) O personagem sentado deu à palavra “firme” um sentido diferente 
do habitual.

(c) O personagem em pé pretendia assustar o personagem sentado e 
não conseguiu.

(d) O personagem sentado não ouviu a pergunta do personagem em pé.

(e) A resposta não apresenta nenhuma relação com a pergunta.

QUESTÃO 02
 
 O cômico presente no texto é causado pelo uso da linguagem:

(a) culta.

(b) formal.

(c) regional.

(d) expressiva.

(e) denotativa.

Leia o texto abaixo para responder as questões de 03 a 10.

Dia Mundial da Aids é comemorado  
com palestra e caminhada

Roseli Servilha

 O Dia mundial de luta contra a AIDS é celebrado nesta quin-
ta-feira, 1º, e desde esta quarta, palestras alusivas ao dia foram reali-
zadas no Centro Estadual Especializado em Diagnóstico, Assistência 
e Pesquisa (Cedap).
 Tema como ‘Um novo olhar na prevenção do HIV’, foi proferido 
pela médica Leila Regina Amorim, que falou sobre novas alternativas 
para prevenção da doença. Leila aproveitou para falar sobre formas de 
prevenção.
 “Hoje trabalhamos a prevenção combinada, que é um conjunto 
de ações que visam analisar o ser como um todo e, não só a orientação 
de usar preservativo. Mas, também, outras situações de onde o paciente 
foi exposto”.
 Ela fala sobre a profilaxia pós-exposição ao vírus HIV (PEP), 
para aqueles indivíduos que estiveram em uma situação sexual de risco, 
“é possível fazer uso das medicações, numa forma de evitar complica-
ções”.
 A profilaxia pré-exposição (PREP), vem mostrando eficácia em 
sua atuação, mas ainda não está disponível no Brasil, “a perspectiva é de 
que no início do ano que vem, ela seja implantada no nosso país”, revela.
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INFORMÁTICA   

QUESTÃO 11

As placas mães atualmente contam com várias alternativas para as saí-
das de vídeo, cada uma com um sistema de conexão diferente. Identi-
fique, a seguir, qual seria a saída correta para fazer a conexão com um 
monitor de entrada DVI.

(a)   

(b)  

(c)  

(d)  

(e)  

QUESTÃO 12

Ao notar-se que um computador antigo está se tornando obsoleto nas 
tarefas do dia a dia, deve fazer um Upgrade de hardware para que assim 
ele possa voltar a exercer as suas funções de forma satisfatória. Entre 
as alternativas abaixo qual o conjunto de Hardwares deverá ser trocado 
para que o computador tenha o melhor desempenho ?

(a) CPU – Monitor - Gabinete 

(b) HD – Placa de Vídeo – Fonte de Energia

(c) Placa de Vídeo – Placa Mãe - Gabinete

(d) Gabinete – Monitor – Fonte de Energia

(e) CPU – Memoria Ram – Placa Mãe 

QUESTÃO 13

Nas alternativas a seguir identifique qual o ícone responsável por ativar 
a função de AutoSoma do Microsoft Excel:

(a)  

(b)  

(c)  

(d)  

(e)  

(d) indiferença.

(e) animação.

QUESTÃO 07 

Os pronomes demonstrativos, presentes no primeiro parágrafo do texto, 
poderiam ser substituídos, sem prejuízo do sentido por:

(a) “naquela quinta” e “nessa quarta”, respectivamente.

(b) “quinta passada” e “quarta passada”, respectivamente.

(c) “quinta” e “quarta”, simplesmente, em processo de economia voca-
bular.

(d) “na próxima quinta” e “nessa quarta”, respectivamente.

(e) “em quinta” e “quarta próxima”, respectivamente.

QUESTÃO 08
 
Do ponto de vista da tipologia textual, de acordo com seus elementos, 
tem-se um texto:

(a) enumerativo.

(b) descritivo.

(c) dissertativo.

(d) narrativo.

(e) Narrativo-descritivo.

QUESTÃO 09

Em “é possível fazer uso das medicações, numa forma de evitar com-
plicações”, o termo grifado apresenta a linguagem _______ que pode ser 
substituída por _______ sem prejuízo do sentido. As lacunas podem ser 
preenchidas por:

(a) formal e “numa forma a evitar”

(b) coloquial e “de forma a evitar”.

(c) regional e “ em forma de evitar”.

(d) culta e “ uma forma a evitar”

(e) chula e “em forma a evitar”.

QUESTÃO 10

Do ponto de vista das regras de concordância verbal, no período “Hoje 
trabalhamos a prevenção combinada, que é um conjunto de ações que 
visam analisar o ser como um todo”..., o verbo grifado:

(a) deveria aparecer somente no singular, portanto há uma incorreção 
no texto original.

(b) pode aparecer no plural, pois concorda com o verbo anterior “traba-
lhamos”, que está no plural.

(c) apresenta sujeito no singular, portanto deveria estar na forma “visa”.

(d) concorda com o pronome indefinido “todo” que tem sentido plural.

(e) encontra-se devidamente no plural em razão de concordar com o 
sujeito “ações”, representada pelo pronome relativo “que”.

Y

Pb

Pr



IBEG 4/8Médico Perito Previdenciário IPREVI VIANA - ES

QUESTÃO 14

No Microsoft Word temos várias teclas de atalhos que nos ajudam a 
manter um fluxo de trabalho mais ágil. Qual o conjunto de teclas de ata-
lho  que deve ser utilizada  para remover a formatação manual dos ca-
racteres  ou de um texto selecionado ?

(a) CTRL + S

(b) CTRL + BARRA DE ESPAÇO

(c) CTRL + F

(d) CTRL + W

(e) CTRL + F5

QUESTÃO 15

A definição básica de um Keylogger é?

(a) Programas de computador capazes de monitorar, armazenar e en-
viar todas as teclas digitadas pela vítima para um cracker.

(b) Sistema desenvolvido para auxiliar no monitoramento do uso da 
memoria RAM e dos núcleos do CPU.

(c) Sistema desenvolvido para auxiliar na remoção segura de dispositi-
vos moveis do computador.

(d) Software de mapeamento de comandos do teclado, armazena os co-
mandos e teclas mais utilizados pelo usuário.

(e) Conjunto de Hardwares responsáveis pela inicialização dos aplicati-
vos de uso básico do sistema operacional.

QUESTÃO 16

O Google Chrome tem um gerenciador de tarefas onde podemos  ver 
quais abas estão consumindo mais memória e encerrá-las sem que isso 
afete os demais sites. Qual tecla de comando é utilizada para acessar o 
esse recurso?

(a) CTRL + F11

(b) STRL + W

(c) CTRL + SHIFT + ESC

(d) SHIFT + F5

(e) SHIFT + ESC

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA   

QUESTÃO 17
 
Considerando o disposto na LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE VIANA, 
acerca da competência privativa do município, analise as assertivas e 
indique a opção correta. 

I - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia da pes-
soa portadora de deficiência;

II - instituir e arrecadar tributos, fixar e cobrar preços e tarifas;

III - dispor sobre a organização e a execução de seus serviços públicos;

IV - organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico de seus servi-
dores;

(a) apenas as alternativas I e II são verdadeiras.

(b) apenas as alternativas I e III são verdadeiras.

(c) apenas as alternativas II e III são verdadeiras.

(d) apenas as alternativas II, III e IV são verdadeiras.

(e) apenas as alternativas I, III e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 18
 
Ainda sobre a LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE VIANA, analise as asser-
tivas e indique a opção correta. 

I - A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara 
Municipal, ao Prefeito e aos cidadãos, sendo de iniciativa privativa do 
Prefeito Municipal as leis que disponham sobre criação de cargos, fun-
ções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e funda-
cional do Poder Executivo ou aumento de sua remuneração;

II - Não será admitido aumento de despesa prevista nos projetos de ini-
ciativa privativa do Prefeito Municipal, ressalvadas as emendas aos pro-
jetos de leis de diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual;

III - O Prefeito Municipal não poderá solicitar urgência para apreciação 
de projetos de sua iniciativa;

IV - Se o Prefeito considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitu-
cional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmen-
te, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e 
comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente da Câmara 
Municipal, os motivos do veto.

(a) apenas as alternativas I e II são verdadeiras.

(b) apenas as alternativas I e III são verdadeiras.

(c) apenas as alternativas II e III são verdadeiras.

(d) apenas as alternativas II, III e IV são verdadeiras.

(e) apenas as alternativas I, II e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 19
 
Acerca Da Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional 
e Patrimonial prevista na LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE VIANA, in-
dique a alternativa incorreta. 

(a) A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patri-
monial do Município e das entidades da administração direta e indireta 
quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade, apli-
cação das subvenções e renúncias de receitas será exercida pela câmara 
Municipal mediante controle externo e pelo sistema de controle interno 
de cada Poder.

(b) A Câmara Municipal exercerá controle externo com o auxílio do Tri-
bunal de Contas dos Municípios.

(c) Prestará contas qualquer pessoa física, jurídica ou entidade pública 
que utilize, arrecade, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores 
públicos ou pelos quais o Município responda ou que, em nome deste, 
assuma obrigações de natureza pecuniária.

(d) A Câmara Municipal, diretamente ou por qualquer de suas comis-
sões técnicas ou de inquérito, poderá requerer ao Tribunal de Contas do 
Estado a realização de auditorias de natureza contábil, financeira, orça-
mentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos 
Poderes Legislativo e Executivo, bem como solicitar informações sobre o 
resultado de inspeções, fiscalizações e auditorias realizadas.

(e) Cabe à câmara Municipal, no prazo de noventa dias, após comunica-
ção do Tribunal de Contas do Estado, sustar a execução de contrato por 
ele impugnado, devendo, de imediato, solicitar ao Poder Executivo as 
medidas cabíveis.
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QUESTÃO 20
 
Considerando o disposto na Lei Municipal 1.596/2001, Estatuto dos Ser-
vidores Públicos do Município de Viana, indique a alternativa correta. 

(a) Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das 
atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração 
máxima do trabalho semanal de quarenta horas, excepcionados os casos 
com a duração estabelecida em leis especiais.

(b) A jornada normal de trabalho será de seis horas diárias, para o exer-
cício de cargo em comissão ou de função gratificada exigindo-se de seu 
ocupante dedicação integral ao serviço.

(c) Não poderá haver prorrogação da duração normal do trabalho;

(d) Entre duas jornadas de trabalho haverá um período mínimo de dez 
horas consecutivas para descanso, ressalvados os casos excepcionais.

(e) A frequência do servidor público será apurada através de registros 
a serem definidos pela administração, pelos quais se verificarão, sema-
nalmente, as entradas e saídas, e a falta do registro de frequência ou a 
prática de ações que visem à sua burla, pelo servidor público, implicarão 
adoção obrigatória, pelo presidente da Comissão Sindicante, das provi-
dências necessárias à aplicação da pena disciplinar cabível.

QUESTÃO 21
 
Acerca dos direitos e vantagens expressos na Lei Municipal 1.596/2001, 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Viana, indique a alter-
nativa incorreta. 

(a) O vencimento do servidor público, acrescido das vantagens pecuniá-
rias de caráter permanente, e os proventos são irredutíveis que observa-
rão o princípio da isonomia, e terão reajustes periódicos que preservem 
seu poder aquisitivo.

(b) nenhum servidor público poderá perceber, mensalmente, a título 
de remuneração ou provento, importância superior à soma dos valores 
fixados como subsídio, em espécie, a qualquer título, para o Chefe do Po-
der Executivo Municipal, excluindo-se do teto da remuneração o décimo 
terceiro vencimento, as indenizações e os auxílios pecuniários previstos 
nesta Lei.

(c) O servidor público efetivo, enquanto em exercício de cargo em co-
missão, não deixará de perceber cumulativamente o vencimento ou re-
muneração do cargo efetivo.

(d) O vencimento, a remuneração e os proventos não sofrerão descon-
tos além dos previstos em lei, nem será objeto de arresto, sequestro ou 
penhora, salvo quando se tratar de  prestação de alimentos, resultante 
de decisão judicial, reposição de valores pagos indevidamente pela Fa-
zenda Pública Municipal, hipótese em que o desconto será promovido 
em parcelas mensais não excedente a dez por cento da remuneração, 
ou provento.

(e) O servidor público em débito com o erário, que for demitido, exone-
rado ou que tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade cassadas, terá 
o prazo de até sessenta dias, a partir da publicação do ato, para quitá-lo, 
e a não quitação do débito no prazo previsto no parágrafo anterior im-
plicará sua inscrição em dívida ativa.

QUESTÃO 22
 
Acerca das licenças previstas para os servidores públicos na Lei Munici-
pal 1.596/2001, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Via-
na, indique a alternativa correta. 

(a) Conceder-se-á licença ao servidor público em decorrência de trata-
mento da própria saúde ou doença em pessoa da família;

(b) A licença em decorrência de serviço militar obrigatório se aplica, 
também, aos ocupantes exclusivamente de cargos em comissão;

(c) A licença em decorrência da gestação será concedida pelo chefe ime-
diato, mediante apresentação de atestado médico, prescindindo de aná-

lise pelo setor de perícias médica;

(d) Em se tratando de licença para tratamento da própria saúde, de ocu-
pante de dois cargos públicos em regime de acumulação legal, a licença 
deverá ser concedida em apenas um deles.

(e) Ao ocupante de cargo em comissão, exclusivamente, poderá ser con-
cedida licença para desempenho de mandato classista.

QUESTÃO 23
 
De acordo com a Lei 1.595/2001, que dispõe sobre o regime próprio de pre-
vidência municipal, do Município de Viana, são princípios do Instituto de 
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Viana – IPREVI, 
exceto:

(a) Universalidade de participação dos servidores municipais efetivos, 
ativos e inativos e seus dependentes, no plano previdenciário, mediante 
contribuição;

(b) Estabelecimento dos instrumentos para a atuação, controle e su-
pervisão, no campo previdenciário, administrativo, técnico, atuarial e 
econômico-financeiro observada a legislação federal;

(c) Caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, 
com a participação de entidades de classe e associações de servidores 
ativos e inativos, e pensionistas;

(d) Subordinação das aplicações de reservas, fundos e provisões, ga-
rantidores dos benefícios previstos nesta Lei, a padrões mínimos ade-
quados de diversificação, liquidez e segurança econômico-financeira e 
conforme estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional;

(e) Identificação e consolidação em demonstrativos financeiros e or-
çamentários de todas as despesas fixas e variáveis com os servidores 
inativos e pensionistas, bem como dos encargos incidentes sobre os pro-
ventos e pensões pagos;

QUESTÃO 24
 
Ainda de acordo com a Lei 1.595/2001, que dispõe sobre o regime pró-
prio de previdência municipal, do Município de Viana, acerca dos segu-
rados e dependentes, analise as assertivas abaixo e marque a alternativa 
correta:

I - O servidor afastado em decorrência de reclusão ou detenção, licen-
ça para tratar de interesses particulares, para o exercício de mandato 
eletivo ou qualquer espécie de licença sem vencimentos, fica obrigado 
a recolher, mensalmente, até o 5º dia útil do mês subsequente, a contri-
buição relativa à sua parte e a do Poder Público, levando em considera-
ção o seu último vencimento, devidamente atualizado;

II - São segurados compulsórios da previdência municipal os servidores 
públicos ativos da Prefeitura Municipal de Viana do Estado do Espírito 
Santo, suas Autarquias e Fundações, e da Câmara Municipal de Viana, 
e os servidores públicos inativos da Prefeitura Municipal de Viana, de 
suas Autarquias e Fundações e da Câmara Municipal de Viana.

III - I - cônjuge; a companheira; o companheiro; os filhos de qualquer 
condição, menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidos ou incapazes;

IV - irmãos, de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos ou 
inválidos ou incapazes;

(a) apenas as alternativas I e II são verdadeiras.

(b) apenas as alternativas I e III são verdadeiras.

(c) apenas as alternativas II e III são verdadeiras.

(d) apenas as alternativas II, III e IV são verdadeiras.

(e) todas as alternativas são verdadeiras.
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QUESTÃO 25
 
De acordo com a Lei 1.595/2001, que dispõe sobre o regime próprio 
de previdência municipal, do Município de Viana, sobre a aposentadoria 
voluntária por idade, analise as assertivas abaixo e marque a alternativa 
correta:

I - O segurado, servidor público efetivo, poderá se aposentar por ida-
de, voluntariamente, com proventos proporcionais ao tempo de contri-
buição, desde que atenda às seguintes condições e requisitos mínimos 
cumulativamente 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 
(sessenta) anos de idade, se mulher; e tempo mínimo de 10 (dez) anos 
de exercício no serviço público e 5(cinco) anos no cargo efetivo em que 
se dará a aposentadoria.

II - Os proventos da aposentadoria voluntária por idade serão equiva-
lentes a 1/35 (um trinta e cinco avos), se homem, e 1/30 (um trinta 
avos), se mulher, por ano completo de contribuição previdenciária, ten-
do como base a última remuneração do cargo efetivo em que se dará a 
aposentadoria.

III - Para o segurado que tenha completado a idade mínima, mas que não 
tenha 5(cinco) anos no cargo efetivo, poderá aposentar-se com a remu-
neração do cargo anteriormente ocupado, desde que tenha o tempo de 
5 (cinco) anos neste cargo, cumulativamente com os demais requisitos e 
condições fixadas nessa lei 1.595/01;

(a) todas estão erradas.

(b) apenas as alternativas I e III são verdadeiras.

(c) apenas as alternativas II e III são verdadeiras.

(d) apenas as alternativas I e II são verdadeiras.

(e) todas as alternativas são verdadeiras.

QUESTÃO 26
 
Acerca do salário maternidade previsto na Lei 1.595/2001, que dispõe 
sobre o regime próprio de previdência municipal, do Município de Via-
na, correta:

(a) O salário maternidade é devido independentemente de carência à 
segurada, servidora pública efetiva, durante 180 (cento e oitenta) dias, 
com início 28 (vinte e oito) dias antes e término 151 (cento e cinquenta 
e um) dias depois do parto, considerando, inclusive, o dia do parto.

(b) Em casos excepcionais, os períodos de repouso, anterior e posterior 
ao parto, podem ser aumentados em mais 1(uma) semana, mediante 
atestado médico fornecido por médico designado pelo INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 
VIANA – IPREVI.

(c) Para fins de concessão do salário maternidade, considera-se parto o 
nascimento, inclusive o de natimorto, mediante a apresentação da com-
petente certidão.

(d) Ocorrendo aborto não criminoso, comprovado por avaliação médi-
ca pericial, mediante atestado fornecido por médico credenciado pelo 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE VIANA - IPREVI, a segurada terá direito ao salário mater-
nidade correspondente a 15(quinze) dias.

(e) À segurada servidora pública que tenha recebido salário materni-
dade será pago o Abono Anual proporcional ao período de duração do 
pagamento daquele benefício.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

QUESTÃO 27

Devido a uma deficiência absoluta de insulina, a terapia de pacientes 
com Diabetes Mellitus tipo I requer utilização de insulina, buscando 

sempre o esquema mais próximo do fisiológico. Entre as opções abaixo, 
qual representa as insulinas de ação ultrarrápida e prolongada, respec-
tivamente

(a) Lispro e Aspart

(b) NPH e Regular

(c) Lispro e Glargina

(d) NPH e Glargina

(e) Regular e Aspart

QUESTÃO 28

Paciente de 32 anos, com história prévia de histerectomia total via ab-
dominal, há 5 anos, para retirada de miomas, confirmados pelo histopa-
tológicos. Desde então, a paciente vêm realizando citologias de rotina, 
que sempre evidenciaram alterações benignas. A orientação quanto aos 
futuros exames preventivos, é:

(a) Devem ser realizados anualmente

(b) Devem ser realizados a cada 2 anos

(c) Devem ser realizados a cada 3 anos

(d) Devem ser realizados a cada 5 anos

(e) Podem ser dispensados

QUESTÃO 29

Com relação ao rastreamento do câncer de colo do útero através do ras-
treio com o exame citopatológico (Papanicolau), é correto que:

(a) O exame permite a detecção de alterações celulares compatíveis com 
a presença de HPV

(b) O início da coleta deve ser aos 14 anos de idade para as mulheres 
que já iniciaram a atividade sexual

(c) Mulheres consideradas pertencentes a grupos de risco devem reali-
zar os exames a cada três meses

(d) A incidência de falso-positivo é elevada

(e) Os exames devem seguir até os 69 anos de idade e interrompidos 
quando, após essa idade, as mulheres tiverem pelo menos dois exames 
negativos consecutivos nos últimos cinco anos.

QUESTÃO 30

Homem, 24 anos, procurou serviço por histórico de dor abdominal im-
portante, náuseas e colúria. Preferiu fazer uso de bebidas alcoólicas e faz 
sexo sem proteção, eventualmente. No exame físico mostrava um bom 
estado geral, levemente ictérico e com hepatomegalia. Foi realizada tria-
gem sorológica para os diversos vírus hepatotrópicos, sendo realizada 
identificação do vírus B. O perfil sorológico do paciente foi desenhado 
no gráfico a seguir. Passadas 36 semanas de acompanhamento, pode-se 
dizer que o paciente:

HBeAg anti-Hbe

HBsAg
anti-HBc IgM

anti-HBc total

anti-HBs
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(a) Apresenta hepatite B crônica, fase não replicativa e está imunizado.

(b) Apresenta hepatite B crônica, fase replicativa e não está imunizado.

(c) Apresenta hepatite B crônica, fase replicativa e está imunizado.

(d) Apresentou hepatite B aguda e não está imunizado.

(e) Apresentou hepatite B aguda e está imunizado.

QUESTÃO 31

Com respeito aos vieses, uma das maiores preocupações em estudos 
epidemiológicos, pode-se dizer que:

(a) Em um ensaio clínico randomizado, é importante fazer o ocultamen-
to da sequência da randomização visando minimizar o viés de aferição. 

(b) Em estudo de corte, a saída de mais indivíduos exposto-doentes 
pode gerar um viés de aferição, pois os médicos que acompanham não 
poderão fazer o diagnóstico.

(c) Em estudo de caso-controle, é importante fazer o mascaramento da 
exposição visando minimizar o viés de aferição.

(d) Quando é possível fazer duplo-cego, por exemplo, em estudos de di-
ferentes técnicas cirúrgicas, é importante cegar quem avalia o desfecho, 
para minimizar o viés de seleção.

(e) Para minimizar o viés de perda seletiva, os grupos randomizados em 
um ensaio clínico devem ter o mesmo número de componentes.

QUESTÃO 32

Observe o excerto: “A cada ano, ocorrem aproximadamente 300-450 mi-
lhões de casos de malária e até 3 milhões de óbitos, a maioria sendo de 
crianças da África subsaariana”. Isso descreve um(a):

(a) pandemia

(b) surto

(c) epidemia

(d) endemia

(e) Variação Cíclica

QUESTÃO 33

Os fatores de risco ocupacionais são classificados nos seguintes grupos:

(a) Ambiental; situacional; espiritual; humano; acidentes

(b) físico; ergonômico; químico; biológico; de acidentes

(c) Ergonômico; reacional; potencial; risco temporário

(d) Biológico; processos produtivos; exposição; agente causal

(e) Mecânico; comunicação; risco permanente; radiação ionizante; am-
biental

QUESTÃO 34

Mulher previamente saudável é internada em maternidade, com pressão 
arterial bastante elevada, edema, cefaleia intensa, sem informação sobre 
idade gestacional (vinha com ciclo irregular), dá a luz a um bebê de 480g 
que morre após cinco minutos na sala de parto. A mãe evolui com qua-
dro convulsivo, refratário aos anticonvulsivantes. Não responde a mano-
bras de reanimação e morre no mesmo dia. Nesse caso, será necessário 
preencher declaração de:

(a) óbito fetal, declaração de óbito materno (causa básica: convulsões), 
notificação de óbito materno por causa direta.

(b) nascido vivo, declaração de óbito do bebê (causa básica: doença 
hipertensiva da gravidez), declaração de óbito materno (causa básica: 
doença hipertensiva da gravidez), notificação de óbito materno por cau-
sa direta

(c) óbito fetal, declaração de óbito materno (causa básica: convulsões), 
notificação de óbito materno por causa indireta

(d) óbito do bebê (causa básica: prematuridade extrema), declaração de 
óbito materno ( causa básica: convulsões), notificação de óbito materno 
por causas direta

(e) Nascido vivo, declaração de óbito do bebê (causa básica: prematu-
ridade extrema), declaração de óbito materno (causa básica: doença hi-
pertensiva da gravidez), notificação de óbito materno por causa direta.

QUESTÃO 35

A silicose constitui uma importante pneumopatia relacionada ao traba-
lho com exposição à poeira sílica. Com relação ocorrência de silicose em 
nosso meio, é correto afirmar:

(a) A silicose aguda associa-se à exposição à sílica em proporção infe-
rior a 6,5% na fração respirável.

(b) a silicose está associada à comorbidades como hipotireoidismo e 
doença de Addison

(c) A silicose pode progredir independentemente se o trabalhador con-
tinua ou não exposto

(d) Está em curso no Brasil uma grande luta para o banimento da utili-
zação e comercialização de produtos contendo sílica

(e) É a principal causa de falência renal dos pacientes expostos

QUESTÃO 36

Jovem, 20 anos, G1P0A0, 33 semanas de gestação, procura o serviço da 
maternidade com queixa de cefaleia, náuseas e dor epigástrica em faixa. 
Ao exame físico, PA: 170x100 mmHg, AFU: 29cm, BCF: 128 bpm, metros-
sístoles ausentes, tônus uterino normal, colo posterior, longo e fechado. 
A conduta que deve ser tomada, inicialmente, para este caso é:

(a) Indicar cesariana imediatamente por iminência de eclampsia

(b) Iniciar metildopa e nifedipina

(c) Iniciar hidralazina e sulfato de magnésio

(d) Iniciar diazepam para evitar crise convulsiva

(e) Iniciar ergotamina para a cefaleia e BRA para diminuir a PA

QUESTÃO 37

Define-se violência sexual como a interação entre crianças ou adoles-
centes e adultos, com objetivo de estimulação e satisfação sexual do 
adulto. Sobre esta forma de violência contra a criança, assinale a alter-
nativa correta:

(a) Os homens são os agressores mais frequentes e, em mais da metade 
dos casos, há penetração

(b) O fenômeno é mais frequente dentro do círculo familiar da criança e 
na maioria dos casos cometido por conhecidos da vítima

(c) A maior parte das vítimas mostra sinais físicos do abuso

(d) Para caracterizar abuso é necessário que a vítima tenha consciência 
de que está sendo molestada

(e) Mesmo que a vítima já tenha relatado o abuso é necessária uma nova 
entrevista para se confirmar os dados
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QUESTÃO 38

A infecção urinária na infância pode resultar em várias manifestações 
clínicas. Considerando o exposto, marque a alternativa correta

(a) Em crianças maiores de 2 anos, as manifestações mais comuns são 
perda de peso e poliúria

(b) Em crianças maiores de 2 anos, são frequentes a icterícia e o com-
prometimento renal

(c) Em lactentes, observam-se manifestações como atraso no ganho 
ponderal e febre

(d) Em lactentes, as principais manifestações são a disúria acompanha-
da de polaciúria

(e) Em neonatos, a única manifestação é a alteração na cor e volume 
urinários.

QUESTÃO 39

Os dados da tabela abaixo indicam que a diferença de risco de desnutri-
ção entre os dois grupos é de aproximadamente:

(a) 21,99%

(b) 29,30%

(c) 23,1%

(d) 29,92%

(e) 25,25% 

QUESTÃO 40

Mulher de 34 anos, G0P0, vem apresentando amenorreia há 6 meses, as-
sociada ao ressecamento da mucosa vaginal e dispa reunia. Apresentava 
ciclos menstruais irregulares, com fluxo de pequeno volume e sem dor 
associada. Faz uso de preservativo regularmente. Tem 1,70m de altura e 
pesa 50 kg, pratica corrida 6 vezes por semana, é solteira, executiva de 
uma multinacional. A dosagem de FSH: 2,8 TSH: 1,8 T4L: 1,1 Prolactina: 
12, β-HcG negativo. O diagnóstico provável é:

(a) Amenorreia hipotalâmica

(b) Falência ovariana precoce

(c) Disgenesia gonadal mista

(d) Síndrome dos ovários policísticos

(e) Hipertireoidismo


