COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB
EDITAL N° 01/2016 - NIVEL SUPERIOR
M É D IC O DO T R A B A L H O
NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
I.

Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 45 (quarenta e cinco) questões
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Informática (05 questões) e Conhecimentos
Específicos (30 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.
V. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de
respostas.
VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo
recursal contra gabarito.
VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no próprio cartão de respostas.
IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas
no caderno não serão levadas em consideração.
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
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RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

4) Assinale a alternativa correta. Pensando nas variantes
linguísticas, podemos dizer que este texto apresenta:
a) Linguagem regional
b) Linguagem formal
c) Linguagem conotativa
d) Linguagem figurativa

Leia o Texto abaixo e responda às perguntas de 1 a 5:
Investir na Segurança: Despesa ou Receita
Em se falando de Segurança no Trabalho, nos deparamos
com a palavra ACIDENTE. Numa definição abrangente e
genérica, podemos afirmar que ACIDENTE é um evento
indesejável e inesperado que produz desconforto, ferimentos,
danos, perdas humanas e ou materiais. Um acidente pode
mudar totalmente a rotina e a vida de uma pessoa, modificar
sua razão de viver ou colocar em risco seus negócios e
propriedades.
Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, o acidente
não é obra do acaso e nem da falta de sorte. Denomina-se
SEGURANÇA, a disciplina que congrega estudos e pesquisas
visando eliminar os fatores perigosos que conduzem ao
acidente ou reduzir seus efeitos. Seu campo de atuação vai
desde uma simples residência até complexos conglomerados
industriais.
Nos países desenvolvidos medidas preventivas e de
Segurança de caráter individual ou coletivo, são aplicadas e
praticadas pela maioria de seus cidadãos, ao passo que nos
países em desenvolvimento ainda são largamente inexistentes
ou ignoradas. Em alguns destes países a legislação apresenta
certos absurdos como compensação monetária pela exposição
ao risco (periculosidade, insalubridade), fazendo com que
empregados e empregadores concentrem suas atenções no
“custo” da exposição e não na eliminação da mesma.
( . .. )

5) Sabemos que há alguns tipos de textos que são
conhecidos como gêneros textuais. Assinale a
alternativa que está se referindo ao texto lido.
a) O texto lido é do gênero literário, pois possui influência
da linguagem oral;
b) O texto lido pertence ao gênero crônica, visto que traz
uma crítica.
c) O texto lido é do gênero informativo, pois explica alguns
aspectos sobre Segurança no trabalho.
d) O texto lido é do Gênero teórico, por passar informações
sobre Segurança no trabalho.
6) Leia as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que
não apresenta erros de crase.
a) Os Engenheiro e o Médico do trabalho também são
funcionários que podem fazer parte da CIPA, ajudando
à todos os funcionários da empresa.
b) Os funcionários da empresa vão à Brasília fazer um
curso sobre Segurança no Trabalho.
c) Compete ao Médico e ao Engenheiro do Trabalho
prestar auxílio à funcionários da empresa.
d) À Segurança do Trabalhador é responsabilidade da
empresa, mas também do próprio funcionário.

http://www.segurancanotrabalho.eng.br/artigos/investir_seg.html - acesso em
25/04/2016

1) Tendo como base o texto acima, analise as afirmativas
abaixo e assinale a alternativa correta:
I. Para haver uma melhora na segurança do trabalhado,
é necessário exclusivamente a redução do número
de acidentes de trabalho, fruto de uma situação
incontrolável.
II. A palavra acidente, aplicada no texto, também pode ser
sinônimo de casualidade, imprevisto.
III. O autor se mostra indignado com a cobrança por
acidentes de trabalho existente em alguns países.
a) Somente I está correta.
b) Somente II está correta.
c) II e III estão corretas.
d) Somente III está correta
2) Com relação às novas regras de acentuação ortográfica,
analise a afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V)
ou Falso (F)
( ) a palavra “prevêntivas” passa a ter acento circunflexo
( ) a palavra “indesejável” mantém o acento agudo
( ) a palavra “caráter” mantém o acento agudo
( ) a palavra “negócios” perde o acento agudo
a) F - V - V - F
b) V - F - V - F
c) F - F - F - V
d) V - V - V - F
3) Leia a afirmativa abaixo, retirada do texto, e assinale a
resposta correta:
“Nos países desenvolvidos medidas preventivas e
de Segurança de caráter individual ou coletivo, são
aplicadas e praticadas pela maioria de seus cidadãos,
ao passo que nos países em desenvolvimento ainda
são largamente inexistentes ou ignoradas.”
a) O trecho apresenta erro de colocação de plural em “
cidadão”
b) O trecho apresenta erro de pontuação em “(...) cidadãos,
ao passo (...)”.
c) A palavra “países” não deve ser acentuada neste caso.
d) O trecho apresenta erro de pontuação em “(...) individual
ou coletivo, são aplicadas (...)”.
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7) Leia as alternativas abaixo e assinale a que não
apresenta erro de concordância:
a) O médico e o Engenheiro assistiriam todos os
funcionários da empresa.
b) O médico e o Engenheiro assistiriam a todos os
funcionários da empresa.
c) Os funcionários da empresa assistiram todos os vídeos,
a fim de aprender mais sobre o assunto.
d) Os funcionários da empresa assistiram os vídeos, a fim
de aprender mais sobre o assunto.
8) Leia o trecho da obra A terceira margem do rio, de
Guimarães Rosa, e identifique a qual circunstância as
palavras destacadas estão se referi ndo respectivamente:
“Minha irmã se casou; nossa mãe não quis festa. A
gente imaginava nele, guando se comia uma comida
mais gostosa; assim como, no gasalhado da noite,
no desamparo dessas noites de muita chuva, fria,
forte, nosso pai só com a mão e uma cabaça para ir
esvaziando a canoa da água do temporal. As vezes.
algum conhecido nosso achava que eu ia ficando mais
parecido com nosso pai.”
a) Modo - tempo - comparação
b) Comparação - modo - tempo
c) Tempo - comparação - tempo
d) Comparação - tempo - comparação
9) Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas:
Todos os candidatos ao processo seletivo sabem_____
é importante estudar muito,_______são poucas vagas
e a concorrência é grande.
a) logo - pois
b) que - pois
c) pois - que
d) pois - logo
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
10) Abaixo se apresenta um trecho da obra Ensaio sobre
a cegueira, de José Saramago, com várias opções de
pontuação. Assinale a alternativa em que todas as 16) Acerca do Serviço especializado em engenharia
vírgulas estão colocadas corretamente.
de segurança e em medicina do trabalho (SESMT),
a) Os automobilistas, impacientes, com o pé no pedal
assinale a alternativa incorreta, tendo em vista o texto
da embraiagem, mantinham em tensão os carros,
da Norma Regulamentadora n° 4
avançando, recuando, como cavalos nervosos que
a) As empresas que possuam mais de 50% de seus
sentissem vir no ar a chibata.
empregados em estabelecimentos ou setor com
b) Os automobilistas, impacientes, com o pé no pedal
atividade cuja gradação de risco seja de grau superior
da embraiagem, mantinham em tensão os carros,
ao da atividade principal deverão dimensionar os
avançando recuando como cavalos nervosos que
Serviços Especializados em Engenharia de Segurança
sentissem vir no ar a chibata.
e em Medicina do Trabalho, em função do maior grau de
risco.
c) Os automobilistas, impacientes, com o pé no pedal,
da embraiagem, mantinham em tensão os carros,
b) As empresas enquadradas no grau de risco 1 obrigadas
avançando, recuando, como cavalos nervosos, que
a constituir SESMT e que possuam outros serviços de
sentissem vir no ar a chibata.
medicina e engenharia poderão integrar estes serviços
com os Serviços Especializados em Engenharia de
d) Os automobilistas, impacientes, com o pé no pedal
Segurança e em Medicina do Trabalho e constituir um
da embraiagem mantinham em tensão, os carros
serviço único de engenharia e medicina
avançando recuando, como cavalos nervosos que
sentissem vir no ar a chibata.
c) As empresas de mesma atividade econômica,
localizadas em um mesmo município, ou em municípios
limítrofes, não podem constituir SESMT comum.
__________________ INFORMÁTICA__________________
d) Ao profissional especializado em Segurança e em
Medicina do Trabalho é vedado o exercício de outras
11) Quanto ao conceito de internet, intranet e principais
atividades na empresa, durante o horário de sua atuação
navegadores, analise as afirmativas abaixo, dê valores
no SESMT .
Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta (de cima para baixo):
No
dimensionamento
do
Serviço
( ) Somente o browser Internet Explorer funciona em uma 17) Complete:
Especializado
em
Engenharia
de
Segurança
e em
intranet.
Medicina do Trabalho (SESMT) de uma empresa que
( )A diferença entre a internet e a intranet é a versão
atua na área de construção de redes de abastecimento
utilizada no protocolo IP.
de água e coleta de esgoto, atualmente com 1007
a) V - V
trabalhadores, haverá necessidade de técnicos
b) V - F
de segurança do trabalho e médicos do trabalho,
respectivamente de:
c) F -V
a) 5 e 1.
d) F -F
b) 6 e 1
c) 5 e 2
12) Referente aos conhecimentos básicos de Excel, versão
d) 7 e 2
2010, o acento circunflexo em uma fórmula representa:
a) exponenciação.
18) Na composição da CIPA, considerando a empresa da
b) multiplicação.
questão anterior, o número de titulares e de suplentes
c) subtração.
será, respectivamente de:
d) porcentagem.
a) 9 e 7
b) 7 e 6
13) OPowerPoint,versão2010,oferecetrêsmodosprincipais
c) 8 e 7
de exibição de slides que são respectivamente:
d) 6 e 5
a) padrão - tela cheia - classificação de slides
b) normal - tela cheia - miniatura de slides
19) De acordo com a Norma Regulamentadora n° 5, o vicec) normal - apresentação de slides - classificação de
presidente da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de
slides
Acidentes) é escolhido:
d) padrão - apresentação de slides - miniatura de slides
a) Pelo empregador
b) Pelos membros da CIPA, entre os representantes do
empregador
14) Método de acesso diz respeito à forma como o conteúdo
de um arquivo é acessado. No acesso sequencial:
c) Pelos membros da CIPA, entre os representantes dos
empregados
a) a gravação de novos registros só é possível no início do
arquivo.
d) Pelos membros da CIPA, entre os membros titulares
b) a leitura de dados se dá a partir do início do arquivo.
desta.
c) é possível acessar diretamente um registro qualquer de
um arquivo.
20) Sobre a responsabilidade do empregador no
cumprimento do PCMSO (Programa de Controle
d) permite a leitura/gravação de um registro diretamente
Médico de Saúde Ocupacional ), assinale a alternativa
na sua posição através do número do registro.
incorreta:
a)
Indicar, dentre os membros dos Serviços Especializados
15) Uma das rotinas de proteção e segurança mais
em Engenharia de Segurança e em Medicina do
importantes na informática é a rotina de backup.
Trabalho - SESMT, da empresa, um coordenador
Identifique a alternativa que apresenta dois tipos
responsável pela execução do PCMSO.,
básicos de backup:
b)
Custear,
sem ônus para o empregado, todos os
a) procedimental e referencial.
procedimentos relacionados ao PCMSO.
b) incremental e diferencial.
c) Inexistindo médico do trabalho na localidade, o
c) procedimental e diferencial.
empregador poderá contratar médico de outra
d) incremental e referencial.
especialidade para coordenar o PCMSO.
d) Garantir a elaboração e efetiva implementação do
PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia.
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21) O indicador biológico para quantificar a exposição ao
etil-benzeno é:
a) Etil-benzeno sérico.
b) Etil-benzeno urinário.
c) Ácido mandélico urinário.
d) Ácido hipúrico urinário.
22) A máxima exposição diária permissível para trabalhador
exposto a ruido intermitente de 102 decibéis é de:
a) 45 minutos
b) 1 hora
c) 90 minutos
d) 2 horas.
23) Considerando a norma regulamentadora n° 15,
quanto aos riscos biológicos, as seguintes atividades
caracterizam insalubridade grau médio, EXCETO:
a) Trabalhos e operações em contato permanente com
pacientes em serviços de urgência e emergência.
b) Trabalhos e operações em contato permanente em
cemitérios, incluindo mexumação de corpos.
c) Trabalho ou operações, em contato permanente com
lixo urbano.
d) Trabalhos e operações em contato permanente de
técnicos de gabinetes de autópsias.
24) Consideram-se agentes físicos, a que possam estar
expostos os trabalhadores, os que se seguem, EXCETO:
a) Radiações ionizantes.
b) Temperaturas extremas.
c) Ruído.
d) Poeiras.
25) Considerando o trabalho dos operadores de checkout,
assinale a alternativa incorreta:
a) No posto de trabalho deve-se colocar apoio para os pés,
independente da cadeira.
b) No posto de trabalho utilizar superfícies opacas,
que evitem reflexos incômodos no campo visual do
trabalhador.
c) A pesagem de mercadorias pelo operador de checkout
só poderá ocorrer quando os requisitos forem atendidos,
como balança localizada frontalmente e próxima ao
operador.
d) Deve-se adotar, em cada posto de trabalho, sistema com
esteira eletromecânica para facilitar a movimentação de
mercadorias nos checkouts com comprimento de 1,70
metros ou mais.
O texto a seguir diz respeito às questões 26 e 27:
As doenças relacionadas de acordo com a classificação
proposta por Schilling (1984) se dividem em três grupos:
GRUPO I: doenças em que o trabalho é causa necessária;
GRUPO II: doenças em que o trabalho pode ser um fator
de risco, contributivo, mas não necessário; e GRUPO III:
doenças em que o trabalho é provocador de um distúrbio
latente, ou agravador de doença já estabelecida ou
preexistente.
26) Deve ser classificada como uma doença do Grupo I de
Schilling:
a) Gengivite crônica a expostos a névoas de fluoreto
b) Ataxia cerebelosa em expostos ao mercúrio.
c) Tuberculose relacionada ao trabalho
d) Neurose profissional.

28) Sobre doenças infecciosas e exposição ocupacional,
analise as sentenças baixo e assinale a alternativa
correta:
1a: Em trabalhadores expostos a poeiras de sílica e/
ou portadores de silicose, a tuberculose e a sílicotuberculose deverão ser consideradas como doenças
relacionadas ao trabalho, do Grupo III da Classificação
de Schilling, uma vez que tem sido demonstrada, clínico
e epidemiologicamente, que a exposição à sílica pode
favorecer a reativação da infecção tuberculosa latente.
2a: A anti-ratização e a desratização fazem parte do
conjunto de medidas para prevenção da leptospirose no
ambiente de trabalho.
a) Ambas as sentenças são corretas.
b) Ambas as sentenças são incorretas.
c) A 1a sentença é correta e a 2a incorreta.
d) A 1a sentença é incorreta e a 2a correta.
29) Exaustão emocional, despersonalização e diminuição
no envolvimento no trabalho são características da
(do):
a) Transtorno cognitivo leve
b) Episódio depressivo
c) Neurose profissional
d) Síndrome do esgotamento profissional
30) Rememorações
ou
revivescências
persistentes
e recorrentes do evento estressor em imagens,
pensamentos, percepções ou memórias vívidas e/
ou pesadelos e/ou agir ou sentir como se o evento
estivesse acontecendo de novo são características da
(do).
a) Síndrome de burn out
b) Estresse pós-traumático.
c) Transtorno mental sintomático não especificado
d) Transtorno mental orgânico.
31) Sobre a doença de Kienbock, assinale a alternativa
incorreta:
a) Tem como causa principal o microtrauma repetido do
carpo, principalmente pela operação de equipamentos
vibratórios que requerem força sobre a palma da mão,
tipificados pelos marteletes pneumáticos.
b) Há osteocondrose avascular lenta e progressiva do
osso semilunar que pode, também, afetar outros ossos
do punho.
c) Os sintomas geralmente se iniciam com o aparecimento
de dor no punho, localizada na região do osso semilunar
do carpo. O paciente não se lembra ou associa ao
trauma
d) Ocorre mão dominante na faixa de 20 a 45 anos de idade,
não sendo conhecidos casos de comprometimento
bilateral.
32) Entre as exposições ocupacionais que podem levar
à nefropatia tóxica, destacam-se as que se seguem
EXCETO:
a) Cádmio
b) Chumbo inorgânico
c) Monóxido de carbono
d) Mercúrio inorgânico
O texto a seguir diz respeito às questões 33 e 34:

27) Deve ser classificada como uma doença do Grupo III
de Schilling:
a) Enfisema pulmonar em expostos ao cádmio
b) Brucelose em trabalhadores de abatedouros
c) Rinite alérgica relacionada ao trabalho
d) Carbúnculo relacionado ao trabalho.
IBFC 04

Os agentes cancerígenos são classificados de acordo
com os seguintes grupos: I - Grupo 1 - carcinogênicos para
humanos; 11- Grupo 2A- provavelmente carcinogênicos para
humanos; e III - Grupo 2B - possivelmente carcinogênicos
para humanos.
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33) São agentes confirmados como carcinogênicos para
humanos e, portanto do grupo 1, EXCETO:
a) Chumbo inorgânico.
b) Compostos inorgânicos de arsênio.
c) Berílio e seus compostos.
d) Tricloroetileno
34) São provavelmente carcinogênicos para humanos e,
portanto, do grupo 2A, EXCETO:
a) Cloral
b) Captafol
c) Carbamato de etila
d) Cloreto de vinila
35) Analise as medidas abaixo e assinale aquela que é
tipicamente uma medida de promoção de saúde para
trabalhadores:
a) Alimentação saudável.
b) Utilização de EPI (equipamentos de proteção individual)
c) Redução da carga de trabalho e diversificação de
tarefas.
d) Combate ao sedentarismo.
36) Sobre a lei 8080/90, analise as sentenças abaixo e
assinale a alternativa correta:
1a: Segundo a lei 8080/90, entre as ações incluídas no
campo de atuação do Sistema Único de Saúde estão as
de saúde do trabalhador.
2a: Segundo a lei 8080/90, a estratégia de saúde da família
é aquela pela qual se derá a reorientação da Atenção
Básica no Brasil.
a) Ambas as sentenças são corretas.
b) Ambas as sentenças são incorretas.
c) A 1a sentença é correta e a 2a incorreta.
d) A 1a sentença é incorreta e a 2a correta.
37) Sobre a lei 8142/90, analise as sentenças abaixo e
assinale a alternativa correta:
1a: A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde
e Conferências de Saúde será paritária em relação ao
conjunto dos demais segmentos.
2a: O Conselho de Saúde, em caráter permanente e
consultivo, órgão colegiado composto porrepresentantes
do governo, prestadores de serviço, profissionais de
saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no
controle da execução da política de saúde na instância
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e
financeiros, cujas sugestões poderão ser adotadas pelo
chefe do poder legalmente constituído em cada esfera
do governo.
a) A 1a sentença é correta e a 2a incorreta.
b) A 1a sentença é incorreta e a 2a correta.
c) Ambas as sentenças são corretas.
d) Ambas as sentenças são incorretas.
38) A conferência 161 da OIT (Organização Internacional
do Trabalho), de 1985 tratou:
a) Do trabalho noturno
b) Da proibição das piores formas de trabalho infantil e
ação imediata para sua eliminação
c) Dos Serviços de Saúde do Trabalho
d) Da Proteção contra as radiações.
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39) Sobre o que expressou a Lei n° 6.514, de 22 de dezembro
de 1977 (. Lei da criação da Segurança e Medicina do
Trabalho), analise as sentenças abaixo e assinale a
alternativa correta:
I. Os titulares da representação dos empregados nas
CIPA (s) não poderão sofrer despedida arbitrária,
entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo
disciplinar, técnico, econômico ou financeiro.
II. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados,
gratuitamente, equipamento de proteção individual
adequado ao risco e em perfeito estado de conservação
e funcionamento, sempre que as medidas de ordem
geral não ofereçam completa proteção contra os riscos
de acidentes e danos à saúde dos empregados.
III. As empresas, de acordo com normas a serem expedidas
pelo Ministério do Trabalho, estarão obrigadas a manter
serviços especializados em segurança e em medicina
do trabalho.
a) Apenas I e III são corretas.
b) Apenas II e III são corretas.
c) Apenas I e II são corretas.
d) I, II e III são corretas.
40) Sobre as instalações sanitárias nas áreas de vivência,
de acordo com a norma regulamentadora n° 18, analise
as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:
I. Devem estar situadas em locais de fácil e seguro acesso,
não sendo permitido um deslocamento superior a 250
metros do posto de trabalho aos gabinetes sanitários,
mictórios e lavatórios.
II. Devem ter pé-direito mínimo de 2,50m ou respeitandose o que determina o Código de Obras do Município em
que está situada.
III. Devem ter paredes de material resistente e lavável,
podendo ser de madeira.
a) Apenas I e III são corretas.
b) Apenas II e III são corretas.
c) Apenas I e II são corretas.
d) I, II e III são corretas
41) Sobre a epidemiologia dos acidentes e doenças do
trabalho de trabalho no Brasil, analise as sentenças
abaixo e assinale a alternativa correta:
I. A taxa de incidência de acidentes de trabalho típicos
diminuiu entre 2009 me 2011
II. A taxa de incidência de doenças do trabalho diminuiu
entre 2009 e 2011
III. O número de óbitos por acidentes de trabalho diminuiu
entre os anos de 2009 e 2011
a) Apenas I e III são corretas.
b) Apenas II e III são corretas.
c) Apenas I e II são corretas.
d) I, II e III são corretas.
42) Sobre a carência, quanto às contribuições à Previdência
Social para obtenção de aposentadoria por invalidez,
assinale a alternativa correta:
a) Será de no mínimo 12 meses em casos de doença e
não será exigida em caso de acidente
b) Será de no mínimo 24 meses em casos de doença e
não será exigida em caso de acidente
c) Será de no mínimo 12 meses em casos de doença e de
3 meses em caso de acidente
d) Será de no mínimo 24 meses em casos de doença e de
3 meses em caso de acidente
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43) Sobre a aposentadoria especial, assinale a alternativa 44) Entre os contribuintes abaixo, assinale o que não tem
incorreta:
direito ao auxílio-acidente:
a) Para efeito de aposentadoria especial, a comprovação de
a) Trabalhador avulso
exposição aos agentes nocivos será feita por formulário
b) Segurado especial
denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
c) Empregado doméstico
b) Para ter direito à aposentadoria especial, é necessário
d) Contribuinte facultativo
o cumprimento da carência, de pelo menos, 60
contribuições mensais.
c) A aposentadoria especial é irrenunciável: depois que 45) Aconcessão de auxílio-doença por acidente de trabalho,
que inclui as doenças relacionadas ao trabalho, em
receber o primeiro pagamento, sacar o PIS ou o Fundo
decorrência de incapacidade laborai temporária
de Garantia (o que ocorrer primeiro), o segurado não
superior a 15 dias, garante ao trabalhador segurado a
poderá desistir do benefício.
estabilidade no emprego, após a sua cessação por:
d) A aposentadoria especial requerida e concedida a
a)
90 dias
partir de 29/4/95 será cancelada pelo INSS, caso o
b)
1 ano
beneficiário permaneça ou retorne à atividade que
c) 180 dias
ensejou a concessão desse benefício, na mesma ou em
outra empresa
d) 60 dias.
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