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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e 

se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas 
(a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o 
caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma 
divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido; 

 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações 
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao 
fiscal de sala para corrigir em Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de 

prova e ao preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta; 
 NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos 

eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, 
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou 
qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, 
códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou 
qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos 
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 
etc; 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar 

da sala de aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova, o 

cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. Você poderá levar 
consigo o caderno de questões, desde que permaneça na sala até o final de 
período das 3 (três) horas; 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 
presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da 
sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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Dor no pescoço 
   

A dor no pescoço é generalizada na 
era da informação, com tanta gente passando 
muito tempo curvada sobre computadores, 
tablets e celulares ou sentada de qualquer jeito 
diante da TV. Também é comum na velhice, com 
o desgaste cumulativo das articulações e dos 
tecidos da coluna. Caso uma lesão ou doença 
subjacente não estejam causando o problema, 
eis algumas dicas para tratar o pescoço rígido e 
dolorido.  

O sono, que ocupa cerca de um terço 
do dia, é um bom ponto de partida. Escolha um 
colchão relativamente firme e só use 
travesseiros com espessura suficiente para 
manter a cabeça no mesmo nível do resto do 
corpo; em geral, basta um. Para um sono ainda 
mais favorável ao pescoço, tente deitar-se de 
costas com o apoio de um travesseiro sob os 
joelhos. Isso alongará e relaxará os músculos 
da coluna. Na hora de utilizar o computador, 
deixe o monitor a um braço de distância, no 
nível dos olhos. Os notebooks são péssimos 
para a postura por causa do seu design; se você 
aproximar o teclado para ter conforto, a tela 
ficará perto demais; se posicionar a tela 
corretamente, o teclado ficará muito longe e 
forçará as costas a se curvarem. Para resolver o 
problema, ponha o notebook sobre uma pilha de 
livros grandes ou num suporte apropriado e use 
teclados e mouse separados.  

Há indícios de que fazer exercícios 
em casa é mais eficaz do que tomar remédios 
para o desconforto de curto prazo no pescoço 
(12 semanas ou menos). Para descobrir os 
melhores movimentos para seu caso, consulte 
um profissional. “Depende da postura e dos 
hábitos que contribuem para a dor”, explica 
Benoit Hielard, fisioterapeuta de Hauteville-
Lompnes, na França. “Alguns exercícios e 
correções dão certo para a maioria das pessoas, 
mas, para não agravar o problema, verifique 
antes se você é uma delas.” Para casos 
crônicos e graves, há analgésicos, injeções de 
esteroides e até procedimentos cirúrgicos. Mas, 
a princípio, resista a medidas mais agressivas- 
em geral passos mais simples aliviarão esse 
sofrimento cotidiano.  
Samantha Rideout 

(Fonte: Revista Seleções Readers Digest, abril de 2016, p. 20 e 21) 

 
01) O objetivo principal do texto é: 
 
(A) Falar dos males da tecnologia moderna. 

(B) Apresentar dicas para tratamento de dores 
no pescoço que não sejam causadas por uma lesão 
ou doença específica.  
(C) Fornecer orientações para as pessoas terem 
um bom sono. 
(D) Motivar as pessoas a fazerem mais 
exercícios em casa. 
(E) Descrever os riscos dos procedimentos 
cirúrgicos.   
 
02) Assinale a alternativa FALSA de acordo com 
o texto:  
 
(A) As principais causas das dores no pescoço 
são a má postura nas atividades cotidianas e o 
desgaste das articulações com o avanço da idade. 
(B) Deve-se cuidar da postura ao usar 
computadores.  
(C) Fazer exercícios em casa pode ser mais 
eficaz que tomar remédios. 
(D) A postura e o tipo de colchão e de 
travesseiro durante o sono também podem 
influenciar nas dores no pescoço.  
(E) Nunca se deve recorrer a procedimentos 
cirúrgicos para as dores no pescoço. 
 
03) Assinale a alternativa na qual as palavras 
são acentuadas pelas mesma regras das 
palavras rígido, favorável, músculos 
respectivamente: 
 
(A) Rótulos, difícil, público. 
(B) Imóvel, indícios, remédios. 
(C) Saúde, nível, exercícios. 
(D) Invisível, picolé, país. 
(E) Idêntico, chaminé, impecável. 
 
04) Assinale a alternativa que não poderia 
substituir o termo em destaque no trecho sem 
que houvesse modificação de sentido: “Mas, a 
princípio, resista a medidas mais agressivas- 
em geral passos mais simples aliviarão esse 
sofrimento cotidiano.”: 
 
(A) Drásticas. 
(B) Radicais. 
(C) Ofensivas. 
(D) Fortes. 
(E) Sérias. 
 
05) Assinale a alternativa incorreta quanto ao 
uso da crase: 
 
(A) À noite, esta parte da cidade é muito 
violenta. 
(B) Uma medida mais favorável à saúde é parar 
de fumar. 
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(C) Referiu-se às medidas para evitar as dores 
no pescoço.  
(D) Resista à tentação de ficar o tempo todo no 
computador.  
(E) Sentiu-se condenado à sofrer até o fim da 
vida. 
 
06) Em uma pesquisa com 300 pessoas setenta 
por cento revelou ter dores de cabeça e destes 
um quinto diz que a frequência é de três a 
quatro vezes por semana. Qual a quantidade de 
pessoas que dizem ter dores de cabeça de três 
a quatro vezes por semana? 
 
(A) 56.  
(B) 72.  
(C) 42.  
(D) 38. 
(E) 64. 
 
07) Pâmela vai fazer um almoço e tem 18 
convidados, ela quer montar uma mesa grande 
para todos os convidados, tem em sua casa 
mesas quadradas com quatro cadeiras cada, no 
total de nove jogos de cadeiras e mesas. 
Quantas mesas ela deve colocar lado a lado 
para que todos fiquem acomodados em seu 
almoço? 
 
(A) 4.  
(B) 5.  
(C) 6.  
(D) 7. 
(E) 8. 
  
08) O funcionário de uma lanchonete recebe por 
hora trabalhada R$ 8,50 nos dias de semana e 
aos sábados e domingos R$ 11,00 a cada hora 
que trabalha. De segunda a sexta trabalhou três 
horas por semana e 4 horas no sábado e 4 
horas no domingo, isto aconteceu por duas 
semanas consecutivas. Quanto vai receber por 
este trabalho? 
 
(A) R$ 385,00.  
(B) R$ 275,00.  
(C) R$ 395,50.  
(D) R$ 431,00. 
(E) R$ 525,00. 
 
09) Observe as sequências A:{1;4;7;10;...} e 
B:{3;9;27;81;...} se  somarmos o quinto termo da 
sequência A e quinto termo da sequência B 
vamos obter o número: 
 
(A) 256. 

(B) 235. 
(C) 198. 
(D) 105. 
(E) 94. 
 
10) Juliana decidiu guardar dinheiro para sua 
viagem de férias, vai guardar toda semana 
começando com R$ 5,00 e aumentando um real 
da cada semana durante 52 semanas (1ª 
semana=5, 2ª=6 e assim sucessivamente) qual o 
valor arrecadado no final das 52 semanas?  
 
(A) R$ 1238,00.  
(B) R$ 1326,00.  
(C) R$ 1434,00.  
(D) R$ 1529,00. 
(E) R$ 1612,00. 
 
11) O município de Prudentópolis completa em 
2016, 110 anos de emancipação política, sendo 
desmembrado de Guarapuava, pela Lei Estadual 
n.º 615, de 5 de março de 1906. A data da 
emancipação política deste município é: 
 
(A)  24 de junho 1906. 
(B)  1º de maio de 1906. 
(C)  12 de agosto de 1906. 
(D)  21 de abril de 1906. 
(E)  25 de dezembro de 1906. 
 
12) O Município de Prudentópolis faz divisa com 
os municípios de: 
 
(A)  Rio Azul, Cândido de Abreu, Guamiranga, 
Imbituva, Irati e Inácio Martin. 
(B)  Teixeira Soares, Turvo, Cândido de Abreu, 
Ivaí, Guamiranga, Irati e Inácio Martin. 
(C)  Ponta Grossa, Turvo, Cândido de Abreu, 
Ivaí, Guamiranga, Imbituva e Inácio Martin. 
(D)  Candói, Turvo, Cândido de Abreu, 
Guamiranga, Imbituva, Irati e Inácio Martin. 
(E)  Guarapuava, Turvo, Cândido de Abreu, Ivaí, 
Guamiranga, Imbituva, Irati e Inácio Martin. 
 
13) Marcas, Patentes, Indicações Geográficas e 
Programas de Computadores, são utilizadas e  
desenvolvidos por diferentes produtores e 
inventores. Para proteger suas inovações 
científicas na atualidade os mesmos devem 
solicitar o seu registro no:  
 
(A)  Instituto Nacional da Propriedade Industrial -
INPI. 
(B)  Ministério da Fazenda. 
(C)  Ministério Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão. 
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(D)  Ministério do Desenvolvimento Social e 
Agrário. 
(E)  Ministério dos Transportes, Portos e Aviação 
Civil. 
 
14) Segundo a Constituição Brasileira de 1988, 
são Poderes da União, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e 
o Judiciário. O Poder Executivo é representado 
por: 
 
(A)  Vereadores, deputados (estadual e federal) 
e juízes. 
(B)  Prefeitos, juízes e presidente. 
(C)  Presidente, juízes e senadores. 
(D)  Prefeitos, governadores e presidente. 
(E)  Deputados (estadual e federal), senadores e 
presidente. 
 
15) Desde o descobrimento do Brasil até os dias 
atuais tivemos diferentes nomes para o dinheiro 
que circula no país. As três últimas moedas que 
circularam no Brasil foram: 
 
(A)  Cruzado Novo, Cruzeiro e Real. 
(B)  Cruzeiro, Cruzeiro real e Real. 
(C)  Cruzeiro, Cruzado e Real. 
(D)  Cruzado, Cruzeiro e Real. 
(E)  Real, Cruzeiro e Real. 
 
16) A Câmara Municipal de Prudentópolis 
compõe-se de vereadores, representantes do 
povo, eleitos pelo sistema proporcional, pelo 
voto direto e secreto, para um mandato de 
quatro anos, em eleições realizadas na mesma 
data estabelecida para todo o País, e, são 
sempre condições de elegibilidade, entre 
outras: 
 
(A)  Nacionalidade brasileira ou estrangeira. 
(B)  Pleno exercício dos direitos políticos. 
(C)  Dispensa do alistamento eleitoral. 
(D)  Domicílio eleitoral em qualquer Município, 
conforme dispuser a legislação federal. 
(E)  Idade mínima de vinte e um anos. 
 
17) A lei orgânica do Município de Prudentópolis 
trata das responsabilidades do prefeito, sendo 
CORRETO afirmar: 
 
(A) Depois que a Câmara Municipal declarar a 
admissibilidade da acusação contra o Prefeito, pelo 
voto de dois terços de seus membros, não poderá 
aquele ser submetido a julgamento perante o 
Tribunal de Justiça do Estado, nas infrações penais 
comuns, e perante a Câmara, nos crimes de 

responsabilidade. 
(B)  O Prefeito continuará exercendo suas 
funções mesmo se recebida a denúncia ou queixa-
crime pelo Tribunal de Justiça do Estado nas 
infrações penais comuns. 
(C)  Enquanto não sobrevier sentença 
condenatória, transitada em julgado, nas infrações 
comuns, o Prefeito estará sujeito a prisão. 
(D)  Se, decorrido o prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, o julgamento não estiver concluído, 
cessará o afastamento do Prefeito, sem prejuízo do 
regular prosseguimento do processo. 
(E)  Não são crimes de responsabilidade os atos 
do Prefeito que atentarem contra esta Lei Orgânica. 
  
18) De acordo com o Estatuto dos Servidores 
Municipais de Prudentópolis, são condições e 
requisitos básicos para ingresso no serviço 
público, EXCETO: 
 
(A)  Comprovar o nível de escolaridade exigido 
para o cargo. 
(B)  Estar quites com as obrigações militares e 
eleitorais. 
(C)  Possuir aptidão física e mental compatíveis 
com o exercício do cargo. 
(D)  Ter sido aprovado previamente em concurso 
público. 
(E)  Ter sido demitido do serviço público 
municipal, estadual ou federal. 
 
19) Na administração pública vigora o princípio 
da publicidade, o qual decorre o direito à 
informação, interesse que o administrado tem 
como garantia jurisdicional. Desta forma, 
visando garantir referido direito, aquele poderá 
valer-se do: 
 
(A)  Mandado de segurança. 
(B)  Habeas data. 
(C)  Mandado de injunção. 
(D)  Habeas corpus. 
(E)  Apelação. 
 
20) Sobre atos administrativos é CORRETO 
afirmar: 
 
(A)  A vontade no ato administrativo é diversa 
daquela verificada quanto aos atos jurídicos de 
direito privado. O ato jurídico de direito privado é 
uma manifestação de vontade autônoma. Já o ato 
administrativo é uma manifestação de vontade 
funcional. 
(B)  Quando o agente atua fora dos limites da lei, 
diz-se que cometeu desvio de poder, passível de 
punição. 
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(C)  A forma é o modo através do qual se 
exterioriza o ato administrativo, é seu revestimento, 
porém é um elemento dispensável à validade do 
ato. 
(D)  Instrução é ato administrativo unilateral 
editado pelos líderes do Senado para formalizar o 
exercício de suas competências administrativas 
específicas. 
(E)  São elementos do ato administrativo apenas 
competência e finalidade. 
 
21) Com relação aos Prazos do Relator e do 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas 
constantes da LC n. 113/2005, é CORRETO 
afirmar que após o recebimento dos feitos, o 
Relator disporá de: 
 
(A)  05 (cinco) dias, para os despachos de mero 
expediente. 
(B)  15 (quinze) dias, para despacho liminar em 
denúncia. 
(C)  10 (dez) dias, para apreciar os pedidos de 
liminar, inclusive em medidas cautelares, e outros 
de natureza urgente. 
(D)  15 (quinze) dias, para o juízo de 
admissibilidade de recursos e consultas. 
(E)  10 (dez) dias, para o juízo de retratação no 
Recurso de Agravo. 
  
22) Com relação à proposta de emenda da 
Constituição, é CORRETO afirmar: 
 
(A)  É objeto de deliberação a proposta de 
emenda tendente a abolir a forma federativa de 
Estado. 
(B)  A matéria constante de proposta de emenda 
rejeitada ou havida por prejudicada pode ser objeto 
de nova proposta, inclusive na mesma sessão 
legislativa. 
(C)  A proposta será discutida e votada em cada 
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, 
três quintos dos votos dos respectivos membros 
(D)  A Constituição poderá ser emendada 
mediante proposta de dois terços, no mínimo, dos 
membros da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal. 
(E)  A emenda à Constituição será promulgada 
somente pelo Senado Federal, independente do 
número de ordem. 
 
23) No que diz respeito aos Defeitos do Negócio 
Jurídico no Código Civil, é CORRETO afirmar: 
 
(A)  A transmissão errônea da vontade por meios 
interpostos é nula nos mesmos casos em que o é a 

declaração direta. 
(B)  Os negócios de transmissão gratuita de 
bens ou remissão de dívida, se os praticar o 
devedor já insolvente, ou por eles reduzido à 
insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser 
anulados pelos credores quirografários, como 
lesivos dos seus direitos. 
(C)  Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio 
intencional de uma das partes a respeito de fato ou 
qualidade que a outra parte haja ignorado, não 
constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela 
o negócio seria normalmente celebrado. 
(D)  Subsistirá o negócio jurídico, se a coação 
decorrer de terceiro, sem que a parte a que 
aproveite dela tivesse ou devesse ter 
conhecimento; mas o autor da coação não poderá 
responder por todas as perdas e danos que houver 
causado ao coacto. 
(E)  Deverá ser decretada a anulação do 
negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou 
se a parte favorecida concordar com a redução do 
proveito. 
 
24) No que diz respeito aos atos processuais do 
Código de Processo Civil 2015, é INCORRETO: 
 
(A)  O CPC/2015 permite que as partes 
plenamente capazes transacionem sobre questões 
relativas ao processo e ao procedimento, realizando 
assim negócios jurídicos processuais. 
(B)  De comum acordo, o juiz e as partes podem 
fixar calendário para a prática dos atos processuais, 
quando for o caso. 
(C)  Os atos processuais devem ser totalmente 
digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, 
comunicados, armazenados e validados por meio 
eletrônico, na forma da lei, descabido o ato físico. 
(D)  Os tribunais divulgarão as informações 
constantes de seu sistema de automação em 
página própria na rede mundial de computadores, 
gozando a divulgação de presunção de veracidade 
e confiabilidade. 
(E)  Será admitida a prática de atos por meio não 
eletrônico no local onde não estiverem 
disponibilizados os equipamentos previstos nas 
unidades do Poder Judiciário. 
 
25) Nas causas que dispensem a fase 
instrutória, o juiz, independentemente da 
citação do réu, julgará liminarmente 
improcedente o pedido que contrariar: 
 
(A)  Acórdão proferido apenas pelo Superior 
Tribunal de Justiça em julgamento de recursos 
repetitivos. 
(B)  Entendimento firmado em incidente de 
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assunção de competência, exceto de resolução de 
demandas repetitivas. 
(C)  Enunciado de súmula de tribunal de alçada 
sobre direito local. 
(D)  Juiz não poderá julgar liminarmente 
improcedente o pedido se verificar, desde logo, a 
ocorrência de decadência ou de prescrição. 
(E)  Enunciado de súmula do Supremo Tribunal 
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. 
 
26) Sobre o Processo de Execução no CPC/15, 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
(A)  A convocação das partes pode também ser 
determinada pelo magistrado para a melhor 
organização do processo de execução (nos moldes 
do que está previsto no art. 357 do CPC/2015), de 
modo que nada impede o juiz de chamar as partes 
para tratar, por exemplo, da alienação particular do 
bem penhorado (art. 879 do CPC/2015), ouvindo-as 
sobre a escolha do leiloeiro ou sobre a melhor 
forma de levar a cabo a alienação. 
(B)  O dever de colaboração não impõe aos 
terceiros, estranhos ao processo, o dever de prestar 
informações para a rápida e eficiente prestação da 
atividade jurisdicional. 
(C)  Caberá ao juiz proteger a confidencialidade 
de dados, documentos e informações, permitindo 
acesso limitado a eles, mas, nunca determinar a 
tramitação do processo em segredo de justiça. 
(D)  É considerada eficaz a alienação ou 
oneração do bem penhorado ou do bem objeto da 
ação de execução (obrigação de entregar coisa 
certa) no curso da demanda executiva. 
(E)  O devedor que oculta documentos (ou 
propositadamente os confunde), indica 
erroneamente os bens sujeitos a constrição ou os 
transfere de lugar para ocultá-los não incidirá na 
pena de multa. 
 
27) Suspende-se a execução: 
 
(A)  Quando o executado não possuir bens 
penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo 
prazo de 1 (um) ano, durante o qual não se 
suspenderá a prescrição. 
(B)  Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano 
sem que seja localizado o executado ou que sejam 
encontrados bens penhoráveis, não poderá o juiz 
ordenar o arquivamento dos autos. 
(C)  Se a alienação dos bens penhorados não se 
realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 
(quinze) dias, não requerer a adjudicação nem 
indicar outros bens penhoráveis. 
(D)  Os autos em nenhum momento poderão ser 
desarquivados para prosseguimento da execução. 

(E)  Não deve ser suspensa a execução quando 
concedido o parcelamento. 
 
28) Para efeito da aplicação do fator 
previdenciário, ao tempo de contribuição do 
segurado serão adicionados: 
 
(A)  Cinco anos, quando se tratar de mulher. 
(B)  Dez anos, quando se tratar de mulher. 
(C)  Cinco anos, quando se tratar de professora 
que comprove exclusivamente tempo de efetivo 
exercício das funções de magistério na educação 
infantil e no ensino fundamental e médio. 
(D)  Dez anos, quando se tratar de professor que 
comprove exclusivamente tempo de efetivo 
exercício das funções de magistério na educação 
infantil e no ensino fundamental e médio. 
(E)  O auxílio-doença poderá exceder a média 
aritmética simples dos últimos 12 (doze) salários-
de-contribuição, inclusive em caso de remuneração 
variável, ou, se não alcançado o número de 12 
(doze), a média aritmética simples dos salários-de-
contribuição existentes. 
 
29) Sobre benefício de salário-maternidade (Lei 
8.213/91), é CORRETO afirmar: 
 
(A)  Não é devido salário-maternidade pelo 
período de 120 (cento e vinte) dias ao segurado ou 
segurada da previdência social que adotar ou 
obtiver guarda judicial para fins de adoção de 
criança. 
(B)  O salário-maternidade para a segurada 
empregada ou trabalhadora avulsa poderá consistir 
numa renda mensal inferior a sua remuneração 
integral. 
(C)  O salário-maternidade é devido à segurada 
da Previdência Social, durante 120 (cento e vinte) 
dias, com início no período entre 28 (vinte e oito) 
dias antes do parto e a data de ocorrência deste, 
observadas as situações e condições previstas na 
legislação no que concerne à proteção à 
maternidade. 
(D)  É facultativo a empresa conservar durante 
10 (dez) anos os comprovantes dos pagamentos e 
os atestados correspondentes para exame pela 
fiscalização da previdência social 
(E)  O salário-maternidade devido à trabalhadora 
avulsa e à empregada do microempreendedor 
individual, será pago direto por este, com 
ressarcimento ao final do benefício. 
 
 
 
 
 



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjFiYzo0NmEw:VGh1LCAxMyBKdW4gMjAxOSAxNTo0OToyNyAtMDMwMA==

7 

 

30) A Seguridade Social compreende um 
conjunto integrado de ações de iniciativa dos 
poderes públicos e da sociedade, destinado a 
assegurar o direito relativo à saúde, à 
previdência e à assistência social. Desta forma, 
NÃO é princípio e diretriz: 
 
(A)  Universalidade da cobertura e do 
atendimento. 
(B)  Caráter democrático e descentralizado da 
gestão administrativa com a participação da 
comunidade, em especial de trabalhadores, 
empresários e aposentados. 
(C)  Irredutibilidade do valor dos benefícios. 
(D)  Uniformidade da base de financiamento. 
(E)  Uniformidade e equivalência dos benefícios 
e serviços às populações urbanas e rurais. 

 
 
 
 


