
 

 

 

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO RIO GRANDE DO SUL – IPE SAÚDE 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 

 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante 

das provas e das normas que regem esse certame. 

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, 

permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de 

qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata 

exclusão do certame. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 80 (oitenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e 

E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas. 

6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar 

a Ata de Prova. 

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução desse certame. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 20 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões.   

 

Para entender a gestão do SUS: antecedentes 
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Antes da criação do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência à saúde no país tinha 

uma estreita vinculação com as atividades previdenciárias, e o caráter contributivo do sistema 

de então gerava uma divisão da população brasileira em dois grandes grupos (além da 

pequena parcela da população que podia pagar os serviços de saúde por sua própria conta): 

previdenciários e não previdenciários.  

Essa divisão, que é profundamente injusta do ponto de vista social, separava a 

população brasileira em cidadãos de 1ª e de 2ª classe. Os de 1ª classe, representados pelos 

contribuintes da previdência, tinham, mesmo com as dificuldades inerentes ao sistema de 

então, um alcance mais amplo à assistência à saúde, dispondo de uma rede de serviços e 

prestadores de serviços ambulatoriais e hospitalares providos pela previdência social por meio 
do INAMPS. Os de 2ª classe, representados pelo restante da população brasileira, os não 

previdenciários, tinham um acesso bastante limitado à assistência à saúde – normalmente 

restrito ___ ações dos poucos hospitais públicos e ___ atividades filantrópicas de determinadas 

entidades assistenciais.  

Essa lógica de estruturação e financiamento das atividades de atenção e assistência à 

saúde, além das evidentes d...criminações dela decorrentes, determinava uma lógica de 

divisão de papéis e competências dos diversos órgãos públicos envolvidos com a questão de 

saúde.  

Dessa forma, o Ministério da Saúde (MS) e as Secretarias de Saúde dos Estados e 

Municípios desenvolviam, fundamentalmente, ações de promoção da saúde e prevenção de 

doenças, com destaque para as campanhas de vacinação e controle de endemias. A atuação 

desses entes públicos na prestação de assistência à saúde era bastante limitada, restringindo-

se ___ ações desenvolvidas por alguns poucos hospitais próprios e pela Fundação de Serviços 

Especiais de Saúde Pública (FSESP) e dirigidas à população não previdenciária – os chamados 

indigentes. Esses indigentes tinham ainda, por uma atividade caritativa, atendimento em 

serviços assistenciais de saúde que eram prestados por instituições de caráter filantrópico, 

como as chamadas Santas Casas.  

Já na assistência à saúde, a grande atuação do poder público se dava pela Previdência 

Social – inicialmente pelo Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e depois pelo Instituto 

Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), autarquia do Ministério da 

Previdência e Assistência Social. As ações desenvolvidas pelo INAMPS – que tinham caráter 

contributivo – beneficiavam apenas os trabalhadores da economia formal, com “carteira 

assinada”, e seus dependentes, os chamados previdenciários. Não havia, portanto, caráter 

universal na atuação dessa autarquia. O INAMPS aplicava nos Estados, por intermédio de suas 

Superintendências Regionais, recursos para que a assistência à saúde fosse de modo mais ou 

menos proporcional ao volume de beneficiários e...istente e a assistência prestada se dava por 

meio de serviços próprios (postos de assistência médica e hospitais próprios) e de uma vasta 

rede de serviços, ambulatoriais e hospitalares, contratados para a prestação de serviços.  

 

 
 
 

(Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao.pdf – texto adaptado 

especialmente para esta prova). 

Toda esta situação – a de...articulação dos serviços de saúde da época e os evidentes 

prejuízos à saúde da população decorrentes do modelo vigente naquela época – começou a 

gerar no seio da comunidade de profissionais da saúde, de sanitaristas e da própria sociedade 

brasileira, um movimento na direção de uma reforma sanitária e de uma transformação dos 

paradigmas do sistema de saúde. Dentro desse processo e como prenúncio das profundas 

mudanças que estavam por vir, o INAMPS adotou uma série de medidas que aproximavam 

sua ação de uma cobertura universal de clientela, dentre as quais se destaca o fim da exigência 

da carteira do INAMPS para o atendimento nos hospitais próprios e conveniados da rede 

pública.   
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QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir: 
 

I. Após a criação do SUS, o sistema de assistência à saúde caracterizou-se por fomento do sistema 

previdenciário, dividindo os cidadãos entre aqueles que tinham acesso a todo o sistema de saúde 

público e aqueles que contavam com apenas parte dos serviços. 

II. Antes da criação do SUS, o sistema de saúde era menos burocrático, o que se alterou após a 

criação do órgão, gerando uma extensa rede de corresponsabilidades. 

III. O MS e as Secretárias de Saúde Estaduais e Municipais tinham atuação limitada na promoção de 

assistência à saúde, mas eram responsáveis por ações como a vacinação e pelo atendimento a 

indigentes. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 
 

 

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que NÃO caracteriza as ações do INAMPS. 
 

A) Parceria Público-Privada. 

B) Caráter excludente. 

C) Caráter contributivo. 

D) Vinculadas a outro órgão público. 

E) Caráter formal de atendimento. 
 

 

QUESTÃO 03 – Observe a charge a seguir e as afirmações que se fazem sobre sua relação com o 

texto. 
 

 
Fonte: https://gauchazh.clicrbs.com.br/. 

 

I. O SUS tem um desempenho melhor que o INAMPS, pois consegue atender todos os cidadãos 

brasileiros com excelência de recursos, como mostrado pela charge. 
 

E 
 

II. O INAMPS foi o precursor das ações que buscavam a universalidade das ações de assistência à 

saúde. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

A) As assertivas I e II são verdadeiras, e a II é uma complementação correta da primeira. 

B) As assertivas I e II são verdadeiras, mas a II não é uma complementação correta da primeira. 

C) As assertivas I e II são falsas. 

D) A assertiva I é verdadeira, e a II, falsa. 

E) A assertiva I é falsa, e a II, verdadeira. 
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QUESTÃO 04 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que 

preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 13 e 23. 
 

A) as – as – as 

B) as – as – à 

C) às – às – as 

D) às – às – a 

E) às – às – à 
 

 

QUESTÃO 05 – Considerando a correta ortografia dos vocábulos em Língua Portuguesa, assinale a 

alternativa que preenche, correta e respectivamente, os espaços pontilhados das linhas 16, 36 e 39. 
 

A) es – z – s 

B) is – x – s 

C) is – z – z 

D) es – x – s 

E) es – x – z 
 

 

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que indica o uso da palavra “como” na mesma situação de 

emprego daquela da linha 27. 
 

A) Como eu gostaria de ser médico! 

B) Como faço para conseguir um horário de atendimento? 

C) Como chegou tarde, não acompanhou as deliberações da mesa. 

D) Antes do almoço comi diversas frutas refrescantes, como melancia e uvas. 

E) Elabore suas atividades como consta no manual. 
 

 

QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa que indica o mesmo sentido, considerando seu contexto de 

emprego na linha 02, que a palavra “estreita”. 
 

A) Diminuta. 

B) Exígua. 

C) Fina. 

D) Curta. 

E) Próxima. 
 

 

QUESTÃO 08 – Assinale a definição que melhor explica o contexto de ocorrência da palavra “aplicava” 

(l. 34). 
 

A) Pôr em prática; manipular. 

B) Prescrever como medicamento; receitar. 

C) Atribuir pena, castigo a; infligir, impor. 

D) Investir; acrescentar, adicionar. 

E) Dirigir com afinco; concentrar. 
 

 

 

I. Trata-se de palavra oxítona, com acentuação tônica na sílaba –tes. 

II. É um substantivo concreto e comum de dois gêneros. 

III. A palavra foi formada por composição. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 09 – Analise as assertivas a seguir, a respeito da palavra “indigentes” (l. 25): 
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QUESTÃO 10 – Considerando o emprego de recursos coesivos, analise a assertiva a seguir: 
 

I. Na linha 25, o pronome demonstrativo esses tem como referente a palavra “indigentes” 

mencionada anteriormente. 

II. Na linha 31, o referente do pronome relativo que é a sigla INAMPS. 

III. Na linha 39, o pronome demonstrativo esta tem como referente a palavra “situação”, que será 

explicada posteriormente no período. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 
 

 

QUESTÃO 11 – Considerando o emprego correto da vírgula, analise as assertivas a seguir e assinale 

V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) Na linha 06, a dupla vírgula hachurada indica a separação de uma oração adjetiva explicativa. 

(  ) A dupla vírgula hachurada das linhas 11 e 12 marca a separação de uma oração apositiva. 

(  ) Na linha 20, o par de vírgulas hachuradas marca a ocorrência de um adjunto adverbial intercalado. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – F – V. 

B) V – F – F. 

C) V – V – V. 

D) F – F – V. 

E) F – V – F. 
 

 

QUESTÃO 12 – Assinale a alternativa na qual a palavra NÃO apresente o mesmo número de fonemas 

das demais. 
 

A) Decorrentes. 

B) Assistência. 

C) Conveniado. 

D) Competência. 

E) Filantrópico.  
 

 

QUESTÃO 13 – Assinale a alternativa na qual o termo sublinhado seja um complemento nominal. 
 

A) Cidadãos de 1ª e 2ª classe.  

B) Contribuintes da previdência. 

C) Serviços de saúde. 

D) Rede de serviços. 

E) Atuação do poder público. 
 

 

QUESTÃO 14 – Assinale a alternativa que indica o desenvolvimento da forma nominal: “o fim da 

exigência da carteira do INAMPS para o atendimento nos hospitais próprios e conveniados da rede 

pública” (l. 45-47) para uma oração desenvolvida. 
 

A) O fim da exigência da carteira do INAMPS para que houvesse o atendimento nos hospitais próprios 

e conveniados da rede pública.  

B) O fim da exigência da carteira do INAMPS para que houvessem o atendimento nos hospitais próprios 

e conveniados da rede pública. 

C) O fim da exigência da carteira do INAMPS para haver o atendimento nos hospitais próprios e 

conveniados da rede pública. 

D) O fim da exigência da carteira do INAMPS para haverem o atendimento nos hospitais próprios e 

conveniados da rede pública. 

E) O fim da exigência da carteira do INAMPS para atenderem nos hospitais próprios e conveniados da 

rede pública. 
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QUESTÃO 15 – Assinale a alternativa que indica a correta transposição do trecho a seguir para a voz 

passiva, mantendo-se as relações de tempo e modo do texto: “Dessa forma, o Ministério da Saúde 

(MS) e as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios desenvolviam, fundamentalmente, ações de 

promoção da saúde e prevenção de doenças”. 
 

A) Dessa forma, ações de promoção da saúde e prevenção de doenças são desenvolvidas, 

fundamentalmente, pelo Ministério da Saúde (MS) e pelas Secretarias de Saúde dos Estados e 

Municípios. 

B) Dessa forma, ações de promoção da saúde e prevenção de doenças foram desenvolvidas, 

fundamentalmente, pelo Ministério da Saúde (MS) e pelas Secretarias de Saúde dos Estados e 

Municípios. 

C) Dessa forma, ações de promoção da saúde e prevenção de doenças eram desenvolvidas, 

fundamentalmente, pelo Ministério da Saúde (MS) e pelas Secretarias de Saúde dos Estados e 

Municípios. 

D) Dessa forma, ações de promoção da saúde e prevenção de doenças desenvolveram-se, 

fundamentalmente, pelo Ministério da Saúde (MS) e pelas Secretarias de Saúde dos Estados e 

Municípios. 

E) Dessa forma, ações de promoção da saúde e prevenção de doenças desenvolvem-se, 

fundamentalmente, pelo Ministério da Saúde (MS) e pelas Secretarias de Saúde dos Estados e 

Municípios. 
 

 

 

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4. 

E) 5. 
 

 

QUESTÃO 17 – Assinale a alternativa que indica o número correto de preposições presentes no trecho 

a seguir, incluindo as que possam aparecer contraídas com outras palavras. “Essa lógica de 

estruturação e financiamento das atividades de atenção e assistência à saúde, além das evidentes 

d...criminações dela decorrentes” 
 

A) 3. 

B) 4. 

C) 5. 

D) 6. 

E) 7. 
 

 

QUESTÃO 18 – Assinale a alternativa que classifica corretamente o sujeito da oração a seguir: “Dessa 

forma, o Ministério da Saúde (MS) e as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios desenvolviam, 

fundamentalmente, ações de promoção da saúde”. 
 

A) Sujeito Simples. 

B) Sujeito Composto. 

C) Sujeito Desinencial. 

D) Sujeito Indeterminado. 

E) Oração sem sujeito. 
 

 

QUESTÃO 19 – Assinale a alternativa na qual a palavra “que” NÃO esteja sendo empregada como 

pronome relativo. 
 

A) “que podia pagar os serviços de saúde por sua própria conta” (l. 04). 

B) “que eram prestados por instituições de caráter filantrópico” (l. 26). 

C) “que a assistência à saúde fosse de modo mais ou menos proporcional” (l. 35-36). 

D) “que estavam por vir” (l. 44). 

E) “que aproximavam sua ação” (l. 44-45). 

 

QUESTÃO 16 – Assinale o número do termo que indica o núcleo do objeto direto do verbo “gerar” no 

período a seguir: “começou a gerar, no seio (1) da comunidade de profissionais da saúde (2), de 

sanitaristas e da própria sociedade (3) brasileira, um movimento (4) na direção de uma reforma (5) 

sanitária e de uma transformação dos paradigmas do sistema de saúde”. (l. 40-43). Os números 

correspondem ao termo sublinhado imediatamente anterior a ele. 
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QUESTÃO 20 – Assinale a alternativa correta acerca do adjetivo “caritativa” (l. 25). 

 
A) A locução adjetiva correspondente a esse adjetivo é “de cuidado”. 

B) A palavra indica uma qualidade humana. 

C) Pode-se usar a palavra “indulgente” com o mesmo sentido de emprego do texto. 

D) A palavra tem como radical “carid”, de caridade. 

E) Um antônimo possível para o adjetivo é a palavra “altruísta”. 

 
LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 21 – A República Federativa do Brasil, conforme consta na Constituição Federal de 1988, 

em seu artigo 4º, em relação às suas relações internacionais, deve reger-se por alguns princípios. 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um desses princípios. 

 

A) Independência nacional. 

B) Autodeterminação dos povos. 

C) Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 

D) Solução pacífica dos conflitos. 

E) Igualdade entre os Estados. 
 

 

QUESTÃO 22 – Sobre o Estatuto da Igualdade Racial, previsto através da Lei nº 12.228/2010, analise 

as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. 

 

I. Desigualdade de gênero e de raça é toda a assimetria existente no âmbito da sociedade que 

acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. 

II. Dentre os objetivos da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, encontra-se a 

melhoria da qualidade dos sistemas de informação do SUS no que tange à coleta, ao 

processamento e à análise dos dados desagregados por cor, etnia e gênero. 

III. É assegurado aos remanescentes das comunidades dos quilombos o direito à preservação de seus 

usos, costumes, tradições e manifestos religiosos, sob a proteção do Estado. 

IV. É de responsabilidade direta do Governo Federal e subsidiária dos Governos Estaduais e Municipais 

a adoção de providências no sentido de que a população negra tenha direito a participar de 

atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer adequadas a seus interesses e condições, 

de modo a contribuir para o patrimônio cultural de sua comunidade e da sociedade brasileira. 

 

A) Todas estão corretas. 

B) Todas estão incorretas. 

C) Apenas I e III estão corretas. 

D) Apenas II e IV estão corretas. 

E) Apenas I, II e III estão corretas. 
 

 

QUESTÃO 23 – A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) define as formas de violência doméstica 

e familiar contra a mulher. Com base no texto legal, assinale a alternativa INCORRETA.  

 

A) Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero praticada no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio 

permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. 

B) Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero praticada no âmbito da família, esta compreendida como a comunidade formada 

especificamente por indivíduos que são aparentados, unidos por laços naturais consanguíneos. 

C) Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero praticada em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 

convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 

D) A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos 

humanos. 

E) Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 

patrimonial. 
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QUESTÃO 24 – A inclusão no Sistema IPE Saúde é _________________, observados os 
procedimentos previstos na Lei Complementar nº 15.145/2018 e nos regulamentos. Não havendo 

interesse em permanecer no Sistema, caberá ao servidor, dentro do prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias a partir da(o) _______________, manifestar-se pela exclusão do quadro de segurados, perante 

o Órgão Gestor do Sistema IPE Saúde.  

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) facultativa – exercício 

B) obrigatória – posse 

C) obrigatória – exercício 

D) facultativa – posse 

E) obrigatória – nomeação 

 

 

QUESTÃO 25 – Em relação à Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), analise as afirmações 

abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Considera-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda 

que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou 

qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função. 

(  ) As disposições da Lei de Improbidade Administrativa somente são aplicáveis, no que couber, aos 

agentes públicos, que induzam ou concorram dolosamente para a prática do ato de improbidade. 

(  ) Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores 

de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do 

agente. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – V. 

B) F – V – F. 

C) V – V – F. 

D) V – F – F. 

E) F – F – V. 

 

 

QUESTÃO 26 – Podem ser inscritos, junto ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos 

do Rio Grande do Sul – Ipê Saúde, como dependentes e sob responsabilidade do segurado, conforme 

Lei Complementar nº 15.145/2018, EXCETO: 

 

A) Companheiro, independentemente da identidade ou oposição de sexo, que mantenha união estável, 

caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de 

constituir família, nos termos do § 3º do Art. 226 da Constituição Federal, ressalvado quando este 

detiver vínculo na condição de segurado. 

B) Filho solteiro menor de 18 anos e não emancipado.  

C) Ex-cônjuge ou ex-convivente que perceba pensão alimentícia, fixada em processo judicial ou 

escritura pública, ressalvado quando este detiver vínculo na condição de segurado. 

D) Enteado solteiro sob condição de invalidez, quando devidamente habilitado pelo segurado, curador 

ou representante legal, em vida, nessa condição. 

E) Estudante de ensino regular, até o implemento dos 21 (vinte e um) anos de idade. 
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QUESTÃO 27 – Relativamente à Lei nº 15.473/2020, que dispõe sobre o quadro de pessoal do Ipê 

Saúde, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 

 

Coluna 1 

1. Promoção por antiguidade. 

2. Promoção por merecimento. 

3. Progressão. 

 

Coluna 2 

(  ) Resulta de um processo de avaliação do servidor que dimensione seu desempenho e qualificação 

profissional. 

(  ) Será determinada pelo tempo em número de dias de efetivo exercício no cargo e no grau a que 

pertencer o servidor. 

(  ) Constitui a passagem do servidor de um nível de vencimentos para outro dentro do mesmo cargo 

do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo do Ipê Saúde. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 1 – 2 – 3. 

B) 2 – 1 – 3. 

C) 3 – 1 – 2. 

D) 1 – 3 – 2. 

E) 2 – 3 – 1. 

 

 

QUESTÃO 28 – A Lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações) aponta que a alienação de bens da 

Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, deverá 

atender algumas normas. Dessa forma, para a alienação de imóveis, dependerá de avaliação prévia 

e licitação, ressalvadas as dispensas legais, quando forem referentes a: 

  

A) Administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, somente. 

B) Entidades autárquicas e fundacionais, somente. 

C) Administração direta e entidades autárquicas e fundacionais e entidades paraestatais. 

D) Entidades autárquicas e fundacionais e entidades paraestatais, somente. 

E) Administração direta e entidades paraestatais, somente. 

 

 

QUESTÃO 29 – Conforme previsto na Constituição Federal Brasileira de 1988, o servidor 

_______________ para cargo de provimento ____________ em virtude de concurso público adquire 

estabilidade após ______ anos de efetivo serviço. Ainda, para a aquisição da estabilidade, tem-se a 

______________ de avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) indicado – provisório – dois – obrigatoriedade 

B) nomeado – provisório – três – possibilidade 

C) indicado – efetivo – dois – possibilidade 

D) nomeado – efetivo – três – obrigatoriedade 

E) nomeado – efetivo – dois – obrigatoriedade 
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QUESTÃO 30 – A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende 

a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta 

Constituição. Com base nisso, e diante do que prevê a Constituição Brasileira de 1988, analise as 

assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração 

ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. 

(  ) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a 

outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais. 

(  ) A formação de novos Estados ou Territórios Federais dá-se por iniciativa do Congresso Nacional, 

através de lei complementar. 

(  ) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão por lei estadual, 

dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de autorização da 

União após aprovação no Senado Federal. 

(  ) Para a criação e desmembramento de Municípios, é indispensável a divulgação dos Estudos de 

Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – F – V – F – V. 

B) F – V – F – V – F. 

C) V – F – V – V – F. 

D) F – V – V – F – F. 

E) V – V – F – F – V. 
 

INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO 31 – O recurso do Windows 10 que, quando acionado, mantém o computador ligado com 

baixo consumo de energia e com o monitor desligado é chamado: 
 

A) Suspender. 

B) Repousar. 

C) Desligar. 

D) Reiniciar. 

E) Desconectar. 
 

 

QUESTÃO 32 – No editor de textos Word 2016, para selecionar uma única palavra do texto, basta: 
 

A) Pressionar <Ins> com o cursor sobre a palavra. 

B) Pressionar <Delete> com o cursor sobre a palavra. 

C) Pressionar <Ctrl> com o cursor sobre a palavra. 

D) Clicar uma vez na palavra. 

E) Clicar duas vezes na palavra. 
 

 

QUESTÃO 33 – Em uma planilha do Microsoft Excel 2016, para efetuar a soma da célula B2 até a 

célula G2, armazenando o resultado na célula H2, deve-se inserir nesta célula a fórmula SOMA escrita 

da seguinte forma: 
 

A) SOMA(B2,G2) 

B) SOMA(B2:G2) 

C) =SOMA(B2:G2) 

D) =SOMA(B2,G2) 

E) =SOMA(B2;G2) 
 

 

QUESTÃO 34 – As teclas de atalho utilizadas para abrir uma nova guia do Google Chrome em um 

ambiente Windows são: 
 

A) <Ctrl>+a 

B) <Ctrl>+t 

C) <Shift>+a 

D) <Shift>+t 

E) <Alt>+a 
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QUESTÃO 35 – No Mozilla Firefox, ao clicar no ícone com uma casinha, quando encontrado na barra 

de ferramentas, é aberta a: 

 

A) Configuração do Firefox. 

B) Configuração da página aberta. 

C) Página inicial do Firefox. 

D) Primeira página visitada. 

E) Última página visitada. 

 

 

QUESTÃO 36 – O malware que criptografa os dados visíveis para o usuário, com o objetivo de solicitar 

o resgate das informações criptografadas, é denominado: 

 

A) Adware. 

B) Spyware. 

C) Vírus polimórficos. 

D) Cavalo de Troia. 

E) Ransomware. 

 

 

QUESTÃO 37 – O ataque planejado a um computador ou a algum serviço que nele esteja sendo 

executado, de forma a exigir todos os recursos dele, impedindo que os usuários possam utilizá-lo, 

deixando esta máquina ou serviço indisponível, é chamado de: 

 

A) Ataque de negação de serviços, conhecido pela sigla (DoS). 

B) Ataque para monopolizar os serviços, conhecido pela sigla (MoS). 

C) Bloqueio de serviço por uso de recursos, conhecido pela sigla (SBR). 

D) Bloqueio de serviço por demanda, conhecido pela sigla (DSB). 

E) Trava de serviço, conhecido pela sigla (SL). 

 

 

QUESTÃO 38 – O Microsoft Outlook 2016 possui duas formas de responder a um e-mail recebido, 

quais sejam: 

 

A) Responder e Enviar.  

B) Responder e Encaminhar. 

C) Responder e Responder a Todos. 

D) Enviar e Responder a Todos. 

E) Enviar e Encaminhar. 

 

 
QUESTÃO 39 – Em relação aos fundamentos especificados no Art. 2º da Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais (LGPD), o fundamento que NÃO faz parte dessa Lei é: 

 

A) Respeito à privacidade. 

B) Autodeterminação informativa. 

C) Inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. 

D) Liberdade na divulgação de dados pessoais em meios digitais, seguindo o princípio da liberdade de 

informação. 

E) Liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. 

 

 

QUESTÃO 40 – As tabelas que definem, a partir da origem e do destino de cada pacote, se eles são 

permitidos, monitorados ou bloqueados pelo firewall são denominadas: 

 

A) Tabelas de configuração do firewall. 

B) Tabelas de alocação de pacotes. 

C) Listas de histórico de uso da rede pelo usuário. 

D) Listas de usuários da rede. 

E) Listas de controle de acesso. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 

 

QUESTÃO 41 – Três irmãs abriram uma loja para vendas online. Ana investiu R$ 1.200,00, Betina 

investiu R$ 1.600,00 e Cláudia investiu R$ 800,00. Ao final de 6 meses de trabalho, obtiveram um 

lucro de R$ 4.320,00 reais, que foi dividido em três partes diretamente proporcionais ao valor que 

cada uma investiu. Com base nessas informações, podemos afirmar que: 

 

A) Ana recebeu R$ 1.920,00. 

B) Betina recebeu R$ 1.440,00. 

C) Cláudia e Betina receberam juntas o total de R$ 3.360,00. 

D) Cláudia recebeu R$ 480,00 a mais do que Ana. 

E) Betina recebeu R$ 480,00 a mais do que Ana. 

 

 

QUESTÃO 42 – Em uma empresa de peças para computadores, 24 funcionários trabalham na 

produção. Juntos, eles fazem, ao longo de 6h de trabalho diário, 960 peças. Após receber um grande 

pedido de um cliente, a empresa pretende contratar mais funcionários para entregar as peças que 

foram vendidas. Quantos funcionários novos a empresa deverá contratar para que possa produzir 

1600 peças, se o trabalho for feito ao longo de 8h diárias? 

 

A) 30 funcionários. 

B) 24 funcionários. 

C) 10 funcionários. 

D) 6 funcionários. 

E) 4 funcionários. 

 

 

QUESTÃO 43 – No gráfico abaixo, está indicado o número de veículos emplacados no Brasil, de 16 a 

20 de março de 2020, de acordo com dados da revista Quatro Rodas, publicada em abril de 2020. 

 

 
 

Fonte: https://quatrorodas.abril.com.br/noticias/brasil-pre-coronavirus-vendia-10-000-carros-dia-agora-mal-
passa-de-1-000/ 

 

Com base nesse gráfico, são feitas as seguintes estimativas:  
 

I. Comparando o número de emplacamentos do dia 16 e do dia 17, podemos dizer que houve um 

aumento, no número de emplacamentos, de aproximadamente 10%. 

II. Comparando o número de emplacamentos do dia 18 e do dia 19, podemos dizer que houve uma 

queda, no número de emplacamentos, de aproximadamente 25%. 

III. Comparando o número de emplacamentos do dia 19 e do dia 20, podemos dizer que houve uma 

redução, no número de emplacamentos, de aproximadamente 20%. 

 

Sendo assim, assinale a alternativa correta. 

 

A) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 

B) As afirmações I e II são verdadeiras. 

C) As afirmações I e III são verdadeiras. 

D) As afirmações II e III são verdadeiras.  

E) As afirmações I, II e III são falsas. 
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QUESTÃO 44 – Para comprar um celular, Marcos precisa de R$ 580,00 a mais do que tem. Se ele 

tivesse o dobro da quantia que possui, ele compraria o celular e ainda ficaria com R$120,00. Com 

base nesses dados, podemos afirmar que: 

 

A) Marcos tem R$ 500,00. 

B) Marcos tem R$ 1.280,00. 

C) O celular que Marcos pretende comprar custa R$1.280,00. 

D) O celular que Marcos pretende comprar custa R$ 700,00. 

E) O celular custa R$1.200,00, e Marcos tem R$ 500,00. 

 

 

QUESTÃO 45 – Em uma turma de matemática, o professor aplicou dois trabalhos e duas provas ao 

longo do trimestre. Para cada trabalho, o professor atribuiu peso 2 e, para cada prova, atribuiu peso 

3. Ao final do trimestre, a aluna Mariana obteve as seguintes notas: 

 

Nome da aluna Nota trabalho 1 Nota trabalho 2 Nota prova 1 Nota prova 2 

Mariana 6,8 7,3 5,4 8,0 

 

Com base nessas notas e no peso atribuído pelo professor a cada atividade, podemos dizer que, ao 

final do trimestre, a aluna Mariana obteve média igual a: 

 

A) 6,84. 

B) 6,88. 

C) 6,90. 

D) 7,00. 

E) 7,63. 

 

 

QUESTÃO 46 – De acordo com a lógica proposicional, mais precisamente, as equivalências lógicas e 

as leis de De Morgan, podemos dizer que a negação da sentença “O sol nasce e os pássaros cantam” 

é: 

 

A) O sol não nasce e os pássaros não cantam. 

B) O sol não nasce ou os pássaros não cantam. 

C) O sol nasce se, e somente se, os pássaros cantam. 

D) O sol nasce e os pássaros não cantam. 

E) O sol nasce ou os pássaros não cantam. 

 

 

QUESTÃO 47 – Considerando como universo o conjunto U={0,1,2,3,4,5} e as sentença abertas 
𝑝(𝑥): 𝑥 + 3 é 𝑝𝑎𝑟 e 𝑞(𝑥): 𝑥 + 3 = 7 , podemos dizer que o conjunto verdade de 𝑝(𝑥) ∧ ~𝑞(𝑥) é: 

 

A) {4} 

B) {0,1,2} 

C) {1,3,5} 

D) {0,1,2,3,5} 

E) {0,1,2,3,4,5} 
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QUESTÃO 48 – A tabela-verdade da proposição ((𝑝 ∧ 𝑞) → ~𝑟) ⟷ 𝑞 está incompleta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os valores lógicos que completam a tabela considerando a ordem, de cima para baixo, são: 

 

A) V – F – V – F. 

B) F – V – F – V. 

C) F – V – V – V.  

D) V – V – F – F.  

E) V – F – F – F. 

 

 

QUESTÃO 49 – Considerando a proposição “Todo professor de estatística é professor de lógica”, dizer 

que, de acordo com as regras da lógica para a negação de proposições quantificadas, a sua negação, 

é: 

 

A) Todo professor de estatística não é professor de lógica. 

B) Nenhum professor de estatística é professor de lógica. 

C) Nenhum professor de lógica é professor de estatística. 

D) Existe professor de estatística que não é professor de lógica. 

E) Existe professor de lógica que não é professor de estatística. 

 

 

QUESTÃO 50 – Sabendo que é verdade que “Todo professor de lógica é professor de matemática” e 

“Todo professor de matemática é professor de estatística”, podemos afirmar que: 

 

A) Existe professor de lógica que não é professor de estatística. 

B) Todo professor de estatística é professor de matemática. 

C) Existe professor de matemática que não é professor de estatística. 

D) Todo professor de estatística é professor de lógica. 

E) Todo professor de lógica é professor de estatística. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 51 – Assinale a alternativa INCORRETA no que se refere à dimensão investigativa no 

exercício profissional de acordo com as ideias e as produções de Yolanda Guerra. 

 

A) Na relação dialética entre investigar e descrever, desvelando as possibilidades de ação contidas na 

realidade, os conhecimentos rigorosos entre razão e experiência e os saberes interventivos e 

procedimentais constituem-se componentes fundamentais para capturar a essência do fenômeno. 

B) O perfil de profissional que nele se delineia prioriza a competência técnica, a crítica teórica e os 

compromissos ético-políticos. 

C) A pesquisa assume um papel decisivo na conquista de um estatuto acadêmico. 

D) O caráter investigativo é constitutivo de grande parte das competências/atribuições profissionais. 

E) Consideram-se a investigação e a intervenção elementos que, embora de naturezas distintas, 

compreendem a dialética do modo de ser da profissão, claramente expresso nas 

competências/atribuições profissionais. 

 

 

QUESTÃO 52 – Analise a citação a seguir: 

 

“O conhecimento resultante dos procedimentos da razão vai além da apreensão da imediaticidade da 

vida cotidiana. Ele busca captar a processualidade contraditória de seus objetos e visa a refiguração, 

no nível do pensamento, do seu movimento. O fenômeno é (apenas e necessariamente) o ponto de 

partida do conhecimento. Neste nível, o conhecimento se organiza mediante categorias analíticas. 

Estas são sínteses mentais dos nossos esforços em compreender o movimento do real, sua lógica 

constitutiva e de nos comportarmos adequadamente frente a ele. O conhecimento é tanto mais 

verdadeiro enquanto ele conseguir captar, por meio de categorias analíticas, o movimento, as 

determinações, os modos de ser dos processos analisados, bem como a lógica do movimento de 

constituição dos processos, que se expressam na consciência do sujeito e se constituem no “concreto 

pensado” (MARX, 1983, p. 219)” (GUERRA, 2009). 

 

Yolanda Guerra, ao tratar da dimensão investigativa no exercício profissional, parte de uma 

determinada leitura. Pode-se dizer que há níveis e graus de conhecimento, são eles: oriundo da 

intuição, oriundo do entendimento e, por último, aquele oriundo 

 

A) do fortalecimento do empirismo, no qual o entendimento se localiza no nível dos fenômenos, da 

empiria, da epiderme do real. 

B) da atitude pragmática. 

C) do voluntarismo, que permite ao sujeito realizar a síntese, como um movimento de apreensão do 

real por meio da luta dos opostos. 

D) da razão dialética que fragmentação teoria e prática. 

E) da razão crítico-dialética. 

 

 

QUESTÃO 53 – Assinale a alternativa INCORRETA acerca dos trechos extraídos do artigo A 

particularidade da dimensão investigativa na formação e prática profissional do assistente social, de 

Carlos Antonio de Souza Moraes. 

 

A) Parte-se da compreensão e defesa de que as dimensões investigativa e interventiva devem ser 

estabelecidas como princípios formativos e condição central da formação profissional e da relação 

teoria e realidade, defendendo, portanto, a unidade entre o pensar e o agir. 

B) Refletir acerca do lugar que a dimensão investigativa tem assumido na formação profissional, tendo 

por base as Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social (1996), significa tentar construir 

enfrentamentos, calcados pelos valores edificados a partir do arranjo teórico-doutrinário, via 

projeto libertário.  

C) A partir de meados de 1990, a dimensão investigativa passou a ser requisitada com maior ênfase, 

exigência para construção da prática profissional. 

D) Independente da instituição de atuação do assistente social, a dimensão investigativa proporciona 

a construção de subsídios para o profissional pensar e repensar a atuação profissional dele. 

E) Entendemos a dimensão investigativa como um processo que precisa ser aguçado e desenvolvido 

na graduação em Serviço Social.  
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QUESTÃO 54 – Analise o trecho abaixo extraído do artigo A particularidade da dimensão investigativa 

na formação e prática profissional do assistente social, de Carlos Antonio de Souza Moraes: 

 

“Desta forma, uma primeira indicação geral, independente da ___________ de atuação do assistente 

social, é que a dimensão investigativa proporciona a construção de subsídios para o profissional pensar 

e repensar a atuação profissional dele (...) Isso significa que há um discurso crítico, colocado em 

xeque no contexto de ______________ , mas que tem conseguido sobreviver no interior de algumas 

universidades e vem sendo reproduzido, majoritariamente, entre os assistentes sociais trabalhadores 

em diferentes instituições. Assim, foi possível identificar a dimensão investigativa como constitutiva 

da __________ de um grupo de assistentes sociais, por intermédio dos seguintes depoimentos dos 

profissionais entrevistados” (MORAES, 2015). 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) universidade – fordismo keynesiano – descrição 

B) universidade – pós-fordismo – condição de assalariamento 

C) instituição – mercantilização da educação superior – intervenção profissional 

D) atribuição privativa – empiria – política pública 

E) instituição – reforma universitária – dimensão ético-política 

 

 

QUESTÃO 55 – Analise abaixo os trechos extraídos do artigo A atitude investigativa no trabalho do 

assistente social, de Cristina Kologeski Fraga: 

 

I. Parte-se da premissa de que o exercício profissional do assistente social exige uma atitude 

investigativa constante para que não se torne meramente pragmática, sem intencionalidade e 

clareza de finalidade. 

II. O Serviço Social é uma profissão investigativa e interventiva. Portanto, as análises de seus 

estudos e pesquisas precisam ser realizadas a partir de situações concretas e possuir utilidade 

social, interessando, portanto, o conhecimento realizado apenas com finalidade descritiva e 

contemplativa. 

III. A postura investigativa é um suposto para a sistematização teórica e prática do exercício 

profissional, assim como para a definição de estratégias e o instrumental técnico que 

potencializam as formas de enfrentamento da desigualdade social. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 56 – Assinale a alternativa INCORRETA em relação aos princípios fundamentais do Código 

de Ética de 1993. 

 

A) Reconhecimento do pluralismo como valor ético central e das demandas políticas a ela inerentes – 

autonomia, compromisso com a qualidade dos serviços prestados, emancipação e plena expansão 

dos indivíduos sociais. 

B) Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo. 

C) Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda sociedade, com vistas 

à garantia dos direitos civis sociais e políticos das classes trabalhadoras. 

D) Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação política e da 

riqueza socialmente produzida. 

E) Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure universalidade de acesso aos 

bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática. 
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QUESTÃO 57 – Analise as assertivas abaixo em relação às informações extraídas do Código de Ética 

de 1993: 

 

I. Constitui direito do/a assistente social livre exercício das atividades inerentes à Profissão. 

II. Constitui direito do/a assistente social inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos 

e documentação, garantindo o sigilo profissional. 

III. Constitui atribuição privativa do/a assistente social a participação na elaboração e gerenciamento 

das políticas sociais, e na formulação e implementação de programas sociais. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 58 – Sobre a Lei nº 14.198/2021, que dispõe sobre videochamadas entre pacientes 

internados em serviços de saúde impossibilitados de receber visitas e seus familiares, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

A) A realização das videochamadas deverá ser seguidamente autorizada pelo Assistente Social 

responsável pelo setor de Covid. 

B) Eventual contraindicação das videochamadas por parte do profissional de saúde assistente deverá 

ser justificada e anotada no prontuário. 

C) As videochamadas serão realizadas respeitando-se os protocolos sanitários e de segurança com 

relação aos equipamentos utilizados. 

D) As videochamadas serão realizadas mesmo no caso de pacientes inconscientes, desde que 

previamente autorizadas pelo próprio paciente enquanto gozava de capacidade de se expressar de 

forma autônoma, ainda que oralmente, ou por familiar. 

E) O serviço de saúde zelará pela confidencialidade dos dados e das imagens produzidas durante a 

videochamada e exigirá firma do paciente, dos familiares e dos profissionais de saúde em termo 

de responsabilidade, vedada a divulgação de imagens por qualquer meio que possa expor pacientes 

ou o serviço de saúde. 

 

 
QUESTÃO 59 – Analise as assertivas abaixo sobre a Lei nº 14.198/2021: 

 

I. Os serviços de saúde propiciarão, no mínimo, 1 (uma) videochamada diária aos pacientes 

internados em enfermarias, apartamentos e unidade de terapia intensiva, respeitadas as 

observações médicas sobre o momento adequado. 

II. Os serviços de saúde são responsáveis pela operacionalização e pelo apoio logístico para o 

cumprimento do estabelecido nesta Lei. 

III. As videochamadas são expressamente proibidas no caso de pacientes inconscientes. 

IV. Eventual contraindicação das videochamadas por parte do profissional de saúde assistente deve 

ser acatada mesmo que sem justificativa. 

 

Quais estão corretas?  

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) Apenas II e IV. 
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Execução: Fundatec 
ANALISTA DE GESTÃO EM SAÚDE – ÁREA SERVIÇO SOCIAL 

QUESTÃO 60 – Analise a citação abaixo extraída do documento “Parâmetros para Atuação de 

Assistentes Sociais na Saúde” (CFESS, 2010): 
 

“A concepção de __________________ representa um dos maiores avanços da Constituição Federal 

de 1988, no que se refere à proteção social e no atendimento às históricas reivindicações da classe 

_____________. Está inserida no capítulo “Da Ordem Social” e é composta pelo tripé Saúde, 

Assistência Social e Previdência Social. Representa a promessa de afirmação e extensão de direitos 

sociais em nosso país, em consonância com as transformações sociopolíticas que se processaram. 

Nessa direção, destaca-se como significativo na concepção de Seguridade Social: a universalização; 

a concepção de direito social e dever _____________; o estatuto de política pública à assistência 

social; a definição de fontes de financiamento e novas modalidades de gestão democrática e 

descentralizada com ênfase na participação social de novos sujeitos sociais, com destaque para os 

conselhos e conferências” (CFESS, 2010). 
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

A) Assistência Humanitária – proletária – da sociedade civil 

B) Seguridade Social – sindicalizada – da família 

C) Seguridade Social – trabalhadora – do Estado 

D) Seguridade Social – trabalhadora – da família 

E) Assistência Humanitária – trabalhadora – do Estado 
 

 

QUESTÃO 61 – Analise a citação abaixo extraída do documento “Parâmetros para Atuação de 

Assistentes Sociais na Assistência Social” (CFESS, 2011): 
 

“ ____________, portanto, não é e não deve ser confundido com Assistência Social, embora desde a 

origem da profissão, os/as assistentes sociais atuem no desenvolvimento de ações socioassistenciais, 

assim como atuem nas políticas de saúde, educação, habitação, trabalho, entre outras. A identidade 

da profissão não é estática e sua construção histórica envolve a resistência frente às contradições 

sociais que configuram uma situação de barbárie, decorrentes do atual estágio da sociabilidade do 

capital em sua fase de produção destrutiva, com graves consequências na _______________. A 

política de Assistência Social, por sua vez, comporta equipes de trabalho ______________, sendo que 

a formação, experiência e intervenção histórica dos/as assistentes sociais nessa política social não só 

os habilitam a compor as equipes de trabalhadores/as, como atribuem a esses/as profissionais um 

papel fundamental na consolidação da Assistência Social como direito de cidadania”.  
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

A) Serviço Social – reprodução do capital – multidisciplinares 

B) Serviço Social – linha de produção – multidisciplinares 

C) Serviço Social – força de trabalho – interprofissionais 

D) Saúde – força de trabalho – interprofissionais 

E) Saúde – força de trabalho – transdisciplinares 
 

 

QUESTÃO 62 – Acerca da “questão social” e o Serviço Social nos termos de Marilda Villela Iamamoto, 

assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) Desde a década de oitenta, afirma-se que o Serviço Social é uma especialização do trabalho da 

sociedade, inscrita na divisão social e técnica do trabalho social. 

B) A particularidade do Serviço Social no âmbito da divisão social e técnica do trabalho coletivo é 

organicamente vinculada às configurações estruturais e conjunturais da “questão social” e às 

formas históricas de seu enfrentamento, que são permeadas pela ação dos trabalhadores, do capital 

e do Estado. 

C) A “questão social” é indissociável da sociabilidade capitalista fundada na exploração do trabalho, 

que a reproduz ampliadamente. 

D) Foram as lutas sociais que, rompendo o domínio privado nas relações entre capital e trabalho, 

extrapolaram a “questão social” para a esfera pública. 

E) Pensar a “questão social” nas particularidades brasileiras supõe reconhecer que a transição do 

capitalismo financeiro ao monopolista no Brasil foi presidida por uma burguesia com forte 

orientação democrática e nacionalista voltada à construção de um desenvolvimento capitalista 

interno autônomo. 
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Execução: Fundatec 
ANALISTA DE GESTÃO EM SAÚDE – ÁREA SERVIÇO SOCIAL 

QUESTÃO 63 – Analise abaixo as reflexões que tratam do tema “questão social” e o Serviço Social 

nos termos de Marilda Villela Iamamoto e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.  
 

(  ) Na raiz da “questão social”, na atualidade, encontram-se as políticas governamentais 

favorecedoras da esfera financeira e do grande capital produtivo – das instituições e mercados 

financeiros e empresas multinacionais, enquanto forças que capturam o Estado, as empresas 

nacionais e o conjunto das classes e grupos sociais, que passam a assumir os ônus das chamadas 

“exigências dos mercados”. 

(  ) As múltiplas manifestações da questão social, sob a órbita do capital, tornam-se objeto de ações 

filantrópicas e de benemerência e de “programas focalizados de combate à pobreza”, que 

acompanham a mais ampla privatização, as múltiplas manifestações da questão social, sob a 

órbita do capital, tornam-se objeto de ações filantrópicas e de benemerência e de “programas 

focalizados de combate à pobreza”, que acompanham a mais ampla privatização”. 

(  ) O pensamento neoliberal estimula um vasto empreendimento de “refilantropização do social” com 

seus chamamentos à “sociedade civil” e opera uma profunda despolitização da “questão social”, 

ao desqualificá-la em suas dimensões de questão pública, questão política e questão nacional. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – F – V. 

B) V – V – V. 

C) V – V – F. 

D) F – F – V. 

E) F – V – F. 
 

 

QUESTÃO 64 – Assinale a alternativa correta acerca das reflexões abaixo, no que se refere ao tema 

do Capitalismo nos termos de José Paulo Netto. 
 

A) As vanguardas operárias acederam, no seu processo de luta, à consciência política de que as 

questões sociais estão necessariamente descoladas da sociedade burguesa. 

B) A nova questão social é constitutiva do capitalismo: não se suprime aquela se este se conservar. 

C) A análise foucaultiana fundada no caráter explorador do regime do capital permite, muito 

especialmente, situar com radicalidade histórica a “questão social”, isto é, distingui-la das 

expressões sociais derivadas da escassez nas sociedades que precederam a ordem burguesa. 

D) A análise de conjunto que Marx oferece na Obra Relações Sociais e Serviço Social, revela, 

luminosamente, que a “questão social” está elementarmente determinada pelo traço próprio e 

peculiar da relação capital/trabalho – a exploração.  

E) Inexiste qualquer nova “questão social”. O que se deve investigar, para além da permanência de 

manifestações “tradicionais” da “questão social”, é a emergência de novas expressões da “questão 

social” que é insuprimível sem a supressão da ordem do capital. 
 

 

QUESTÃO 65 – Analise abaixo a citação de José Paulo Netto: 
 

“À quebra do quase monopólio do conservadorismo político na profissão seguiu-se a quebra do quase 

monopólio do seu conservadorismo teórico e metodológico. Concomitantemente – e este componente 

atravessará os anos oitenta e permanecerá na agenda profissional ao largo da década seguinte -, 

ganhou peso o debate sobre a formação profissional: a reforma curricular de 1982 foi precedida e 

sucedida por amplas e produtivas discussões, fortemente estimuladas pela antiga ABESS Todos os 

esforços foram dirigidos no sentido de adequar a formação profissional, em nível de graduação, às 

novas condições postas seja pelo enfrentamento, num marco democrático, da “questão social” 

exponenciada pela ditadura, seja pelas exigências intelectuais que a massa crítica em crescimento 

poderia atender” (NETTO, 2012). 
 

José Paulo Netto, ao debater sobre uma história iniciada na transição da década de 1970 à de 1980, 

contudo no que se refere à construção do projeto ético-político do Serviço Social, parte do período 

da(o): 
 

A) Arranjo Teórico Doutrinário. 

B) Estado Novo. 

C) Reconceituação do Serviço Social na América Latina. 

D) Neodesenvolvimentismo. 

E) Renovação do Serviço Social. 
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Execução: Fundatec 
ANALISTA DE GESTÃO EM SAÚDE – ÁREA SERVIÇO SOCIAL 

QUESTÃO 66 – Assinale a alternativa que se refere corretamente a um objetivo da assistência social, 
conforme a Lei nº 8.742/1993. 

 

A) A proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de 

riscos. 

B) Descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e 

comando único das ações em cada esfera de governo. 

C) Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas 

e no controle das ações em todos os níveis. 

D) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, 

garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. 

E) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável 

pelas demais políticas públicas. 

 

 

QUESTÃO 67 – Assinale a alternativa que se refere corretamente a um princípio da assistência social, 
conforme a Lei nº 8.742/1993. 

 

A) Consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes 

federativos. 

B) Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de 

qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação 

vexatória de necessidade. 

C) Defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões 

socioassistenciais. 

D) A vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das 

famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos. 

E) Inscrição no Conselho Municipal ou no Distrito Federal. 

 

 
QUESTÃO 68 – Analise as assertivas abaixo com as informações extraídas da Lei nº 8.742/1993: 

 

I. Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada 

esfera de governo. 

II. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, 

garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. 

III. Descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e 

comando único das ações em cada esfera de governo. 

 

Quais se referem corretamente a uma diretriz da assistência social? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 69 – Assinale a alternativa que se refere corretamente a uma das garantias de prioridade 
estabelecidas pelo Art. 4º da Lei nº 8.069/1990. 

 

A) Proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos 

casos de internação de criança ou adolescente. 

B) Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários. 

C) Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. 

D) Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 

E) A busca à família extensa. 
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Execução: Fundatec 
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QUESTÃO 70 – Analise as assertivas abaixo acerca da Lei nº 8.069/1990 (ECA): 

 

I. A garantia de prioridade compreende preferência na formulação e na execução das políticas sociais 

públicas. 

II. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação 

ou omissão, aos seus direitos fundamentais. 

III. Incumbe ao poder público garantir, à gestante e à mulher com filho na primeira infância que se 

encontrem sob custódia em unidade de privação de liberdade, ambiência que atenda às normas 

sanitárias e assistenciais do Sistema Único de Saúde para o acolhimento do filho, em articulação 

com o sistema de ensino competente, visando ao desenvolvimento integral da criança. 

IV. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, 

são obrigados a manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, 

pelo prazo de dezoito anos. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e IV. 

B) Apenas II e III. 

C) Apenas I, III e IV. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 

 

 
QUESTÃO 71 – Conforme a Lei nº 8.069/1990 (ECA), Art. 4º, o dever de assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 

e comunitária é: 

 

I. Da família. 

II. Da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. 

III. Apenas da família. 

IV. Exclusivamente do poder público. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas III e IV. 

D) Apenas I, II e III. 

E) Apenas II, III e IV. 

 

 
QUESTÃO 72 – Assinale a alternativa correta, acerca da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), 

sobre uma das questões que a garantia de prioridade compreende. 

 

A) Opinião e expressão. 

B) Atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios. 

C) Direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a 

sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. 

D) Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo 

sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento. 

E) Oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material 

didático aos programas educacionais a ele destinados. 
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QUESTÃO 73 – Analise as assertivas abaixo extraídas da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso): 

 

I. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 

proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento 

moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 

 

 

QUESTÃO 74 – Assinale a alternativa correta sobre as explanações abaixo, extraídas do texto 

Relações raciais no Brasil: colonialidade, dependência e diáspora, de Leonardo Ortegal (2018). 

 

A) Exclusivamente, na América Latina, o Brasil, fundado enquanto Estado-nação a partir da 

colonização de países europeus, sobretudo de Portugal, teve como principal força de trabalho do 

país, nos seus primeiros anos, a existência as pessoas trazidas à força do continente africano. 

B) Esse povo, as pessoas trazidas à força do continente africano, que resistiu às mais diversas 

tentativas de aniquilação e que hoje é majoritário no território nacional, é denominado como 

população negra, e sua experiência no país é também compreendida por diversos intelectuais e 

ativistas negros como parte da diáspora africana. 

C) As relações entre europeus, indígenas e africanos foram marcadas por distinções de cunho racial. 

Ora por argumentos espirituais, ora por argumentos biológicos e médicos, e até mesmo pelo senso 

comum senhorial, negros e indígenas eram classificados e reclassificados ao olhar do europeu de 

forma igualitária, isto é, de forma a estabelecer equidade entre esses três grandes grupos. 

D) Somente após as classes sociais capitalistas emergirem e passarem a exercer forte determinação 

sobre os processos de relações sociais na maior parte do mundo, que a raça enquanto distintivo 

oficial trouxe implicações entre os grupos sociais nas metrópoles e colônias. 

E) No processo de transição do regime escravista para o capitalista, a mão de obra escravizada passa 

a ser substituída pela mão de obra livre e assalariada, sem contradições. O que significa dizer que 

o trabalhador que antes era escravizado foi absorvido como assalariado. 

 

 

QUESTÃO 75 – Assinale a alternativa correta sobre os trechos extraídos do artigo A relação de classe 

e raça na formação da classe trabalhadora brasileira (2018), de Ellen Caroline Pereira e Simone Sobral 

Sampaio. 

 

A) As classes sociais, na perspectiva marxista, são demarcadas a partir do modo de produção 

capitalista e pressupõe a repartição da riqueza socialmente produzida pela classe dominante, que 

vende por meio de seu corpo a capacidade laborativa. 

B) A classe social é apenas resultado apenas do lugar que se ocupa no modo de produção capitalista, 

se detentor dos meios de produção ou se possuidor apenas de sua força de trabalho. 

C) A constituição da classe trabalhadora brasileira possui não apenas a exploração própria do 

capitalismo, mas é marcada por um profundo processo de subalternização demarcado pela 

escravização e pelo racismo. 

D) Além de compor o segmento mais baixo da superpopulação relativa, reduzidos ao pauperismo como 

“peso morto do exército industrial de reserva”, como “custos mortos” que o capital repassa para a 

classe trabalhadora, o precariado conta com pouco reconhecimento pelos demais sujeitos que 

compõem a classe trabalhadora. 

E) O Código Penal explicita de maneira direta a criminalização da pobreza e a definição de classe 

perigosa associada à insígnia de raça (pretos e mestiços). 

II. É apenas obrigação da família assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito 

à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 

cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

III. É obrigação do Estado e da família garantir à pessoa adulta e idosa a proteção à vida e à saúde, 

mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e 

em condições de dignidade. 
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QUESTÃO 76 – No editorial Questão étnico-racial: desigualdades, lutas e resistência, na Revista 

Serviço Social e Sociedade (2018), Dirce Koga, Raquel Santos Sant'Ana e Maria Lúcia Martinelli, 

refletem sobre o racismo e suas expressões socioinstitucionais. Analise as assertivas abaixo no que 

se refere às reflexões extraídas do texto das autoras: 

 

I. O compromisso com a superação das desigualdades sociais, com o combate a todas as formas de 

opressão e exploração, faz parte do posicionamento do serviço social brasileiro somente a partir 

do período neodesenvolvimentista. 

II. Desconstruir preconceitos exige conhecimento, reflexão e posicionamento ético-político. 

III. A questão étnico-racial vincula-se ao próprio processo de construção desigual de nossas cidades, 

que reproduzem o modelo desigual e discriminatório da nossa formação societária. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 77 – Assinale a alternativa INCORRETA no que se refere às explanações extraídas do artigo 

Memória: 80 anos do Serviço Social no Brasil: O III CBAS “O Congresso da Virada” 1979, de Maria 

Beatriz Costa Abramides (2017). 

 

A) Fruto da disposição de jovens da ação católica, o curso de Serviço Social foi iniciado para a formação 

de profissionais do sexo feminino pela referência teórica franco-belga seguida da vertente norte-

americana na perspectiva da ação social. 

B) As pioneiras da Escola de Serviço Social no processo de urbanização e industrialização que avançara 

nos anos 1930 dirigiam sua ação às famílias operárias. 

C) Até esse período, década de 1930, a “questão social” era tratada como “caso de polícia” pelos 

sucessivos governos, à base de forte repressão aos operários organizados e em luta. 

D) Os socialistas, comunistas e anarquistas, se tornaram referência de um sindicalismo classista, 

autônomo, de organização desde os locais de trabalhos, de ênfase na ação direta, mobilizações 

massivas e greves regidas pelo princípio da democracia operária. 

E) Para que o crescimento econômico capitalista se expandisse pautado na gestão taylorista da força 

de trabalho, em meados das décadas de 1930 e 1940, era necessário que o Estado 

neodesenvolvimentista implementasse programas sociais que atendessem às reivindicações dos 

trabalhadores e ao mesmo tempo liberasse a força de trabalho economicamente ativa dos gastos 

com serviços sociais, como educação e saúde, para que pudessem consumir. 

 

 

QUESTÃO 78 – Assinale a alternativa INCORRETA no que se refere às explanações extraídas do artigo 

Cesta básica e assistência social: notas de uma antiga relação, de Gisele A. Bovolenta (2017). 

 

A) No âmbito das políticas públicas, mais precisamente junto à política de assistência social, já não se 

identifica a presença da cesta básica, como forma de atenção à alimentação, questão que não 

compete mais o campo dos benefícios eventuais. 

B) A concessão de alimentos é um dos legados históricos da assistência social identificada desde as 

primeiras formas de prestação de auxílios e que permanece, em grande parte, até os dias atuais 

como incumbência dessa área. 

C) No âmbito da assistência social, seria possível, sim, pensar a provisão de alimentos em casos 

esporádicos, como diante de uma calamidade pública ou uma emergência, por exemplo. 

D) “Dar de comer aos famintos” compunha uma das catorze obras de misericórdia e orientava a prática 

dos “homens bons”, junto às Santas Casas, no exercício da piedade para com os pobres e 

miseráveis. 

E) A alimentação, enquanto uma atenção permanente e contínua, não se configura como um campo 

próprio da assistência social. 
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QUESTÃO 79 – Analise abaixo as assertivas que se referem às explanações extraídas do artigo 

Expressões conservadoras no trabalho em saúde: a abordagem familiar e comunitária em questão, 

de Eliane Martins de Souza Guimarães (2017): 

 

I. A análise histórica aponta que o enfoque familiar e comunitário (na política de saúde) tem se 

reproduzido na perspectiva de controle das lutas sociais, seja pelo controle direto da vida dos 

trabalhadores na medicina social, seja pelo modelo médico e o caráter previdenciário dos sistemas 

de bem-estar, pela via integrativa da comunidade ao processo de desenvolvimento, bem como 

pela transferência de responsabilidades da perspectiva neoliberal. 

II. Apresentado como proposta contra-hegemônica e em prol dos interesses das classes subalternas, 

o modelo biomédico cartesiano assume uma funcionalidade, tanto nos países desenvolvidos, pela 

contenção de gastos com a saúde, como nos periféricos, com a tendência de reprodução dos 

discursos das agências internacionais, que colocam as estratégias de enfoque familiar e 

comunitário como espaços de integração para o desenvolvimento, considerando que as demandas 

sociais devem ser controladas. 

III. Ainda que haja a declaração de posicionamento de defesa do SUS, de seus princípios, e uma 

motivação para a construção de novas práticas assistenciais, à medida que essas ações passam 

a ser permeadas pelo processo de contrarreforma e de toda lógica neoliberal, sem mediações com 

as contradições societárias, há, consequentemente, o favorecimento da lógica privatista e 

flexibilizada. 

 

Quais estão INCORRETAS? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 
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a Anotação da Responsabilidade Técnica do/a assistente social, perante a instituição, órgão, 

empresa e outros onde o/a assistente social atua profissionalmente. 

B) O Responsável Técnico tem a obrigação perante o CRESS e perante a entidade, de apor em 

documentos de sua responsabilidade, seu nome e número de registro do CRESS, indicando a 

qualidade de Responsável Técnico. 

C) É obrigatório ao/à assistente social, legalmente habilitado/a perante o Conselho Regional de Serviço 

Social competente, requerer a anotação de sua Responsabilidade Técnica, para atuar, nesta 

qualidade, como responsável pela equipe técnica ou do Setor, Departamento, Seção, mas não 

outros similares de Serviço Social em pessoa jurídica de direito público ou privado. 

D) Entende-se como responsável técnico o/a profissional assistente social em formação, que irá 

assumir, dentre outras, e parte ou integralmente, às funções e atividades, ora descritas: direção; 

planejamento, organização, orientação, avaliação, acompanhamento dos serviços prestados e 

execução de atividades, funções, atividades do Serviço Social e/ou da entidade como todo, assim 

como atribuições privativas de outras profissões. 

E) O/A profissional não está obrigado a desenvolver a atividade, em que figura como Responsável 

Técnico, com absoluta competência, diligência e eficiência e responsabilidade. 

 

 

 

QUESTÃO 80 – Sobre assessoria, consultoria, auditoria e supervisão técnica, assinale a alternativa

 correta abaixo, acerca das informações extraídas da Resolução CFESS nº 792/2017. 

 

A) Fica instituído no âmbito da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), 



 

 

 

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO RIO GRANDE DO SUL – IPE SAÚDE 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 

 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante 

das provas e das normas que regem esse certame. 

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, 

permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de 

qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata 

exclusão do certame. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 80 (oitenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e 

E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas. 

6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar 

a Ata de Prova. 

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução desse certame. 
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LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 01 – A República Federativa do Brasil, conforme consta na Constituição Federal de 1988, 
em seu artigo 4º, em relação às suas relações internacionais, deve reger-se por alguns princípios. 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um desses princípios. 
 

A) Independência nacional. 

B) Autodeterminação dos povos. 

C) Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 

D) Solução pacífica dos conflitos. 

E) Igualdade entre os Estados. 
 

 

QUESTÃO 02 – Sobre o Estatuto da Igualdade Racial, previsto através da Lei nº 12.228/2010, analise 

as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. 
 

I. Desigualdade de gênero e de raça é toda a assimetria existente no âmbito da sociedade que 

acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. 

II. Dentre os objetivos da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, encontra-se a 

melhoria da qualidade dos sistemas de informação do SUS no que tange à coleta, ao 

processamento e à análise dos dados desagregados por cor, etnia e gênero. 

III. É assegurado aos remanescentes das comunidades dos quilombos o direito à preservação de seus 

usos, costumes, tradições e manifestos religiosos, sob a proteção do Estado. 

IV. É de responsabilidade direta do Governo Federal e subsidiária dos Governos Estaduais e Municipais 

a adoção de providências no sentido de que a população negra tenha direito a participar de 

atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer adequadas a seus interesses e condições, 

de modo a contribuir para o patrimônio cultural de sua comunidade e da sociedade brasileira. 
 

A) Todas estão corretas. 

B) Todas estão incorretas. 

C) Apenas I e III estão corretas. 

D) Apenas II e IV estão corretas. 

E) Apenas I, II e III estão corretas. 
 

 

QUESTÃO 03 – A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) define as formas de violência doméstica 

e familiar contra a mulher. Com base no texto legal, assinale a alternativa INCORRETA.  
 

A) Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero praticada no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio 

permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. 

B) Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero praticada no âmbito da família, esta compreendida como a comunidade formada 

especificamente por indivíduos que são aparentados, unidos por laços naturais consanguíneos. 

C) Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero praticada em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 

convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 

D) A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos 

humanos. 

E) Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 

patrimonial. 
 

 

QUESTÃO 04 – A inclusão no Sistema IPE Saúde é _________________, observados os 
procedimentos previstos na Lei Complementar nº 15.145/2018 e nos regulamentos. Não havendo 

interesse em permanecer no Sistema, caberá ao servidor, dentro do prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias a partir da(o) _______________, manifestar-se pela exclusão do quadro de segurados, perante 

o Órgão Gestor do Sistema IPE Saúde.  
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

A) facultativa – exercício 

B) obrigatória – posse 

C) obrigatória – exercício 

D) facultativa – posse 

E) obrigatória – nomeação 



628_BASE_NS_TIPO2_12/1/202210:49:56 

Execução: Fundatec 
NÍVEL SUPERIOR 

QUESTÃO 05 – Em relação à Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), analise as afirmações 

abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Considera-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda 

que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou 

qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função. 

(  ) As disposições da Lei de Improbidade Administrativa somente são aplicáveis, no que couber, aos 

agentes públicos, que induzam ou concorram dolosamente para a prática do ato de improbidade. 

(  ) Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores 

de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do 

agente. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – V. 

B) F – V – F. 

C) V – V – F. 

D) V – F – F. 

E) F – F – V. 

 

 

QUESTÃO 06 – Podem ser inscritos, junto ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos 

do Rio Grande do Sul – Ipê Saúde, como dependentes e sob responsabilidade do segurado, conforme 
Lei Complementar nº 15.145/2018, EXCETO: 

 

A) Companheiro, independentemente da identidade ou oposição de sexo, que mantenha união estável, 

caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de 
constituir família, nos termos do § 3º do Art. 226 da Constituição Federal, ressalvado quando este 

detiver vínculo na condição de segurado. 

B) Filho solteiro menor de 18 anos e não emancipado.  

C) Ex-cônjuge ou ex-convivente que perceba pensão alimentícia, fixada em processo judicial ou 

escritura pública, ressalvado quando este detiver vínculo na condição de segurado. 

D) Enteado solteiro sob condição de invalidez, quando devidamente habilitado pelo segurado, curador 

ou representante legal, em vida, nessa condição. 

E) Estudante de ensino regular, até o implemento dos 21 (vinte e um) anos de idade. 

 

 
QUESTÃO 07 – Relativamente à Lei nº 15.473/2020, que dispõe sobre o quadro de pessoal do Ipê 

Saúde, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 

 

Coluna 1 

1. Promoção por antiguidade. 

2. Promoção por merecimento. 

3. Progressão. 

 

Coluna 2 

(  ) Resulta de um processo de avaliação do servidor que dimensione seu desempenho e qualificação 

profissional. 

(  ) Será determinada pelo tempo em número de dias de efetivo exercício no cargo e no grau a que 

pertencer o servidor. 

(  ) Constitui a passagem do servidor de um nível de vencimentos para outro dentro do mesmo cargo 

do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo do Ipê Saúde. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 1 – 2 – 3. 

B) 2 – 1 – 3. 

C) 3 – 1 – 2. 

D) 1 – 3 – 2. 

E) 2 – 3 – 1. 
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QUESTÃO 08 – A Lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações) aponta que a alienação de bens da 

Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, deverá 

atender algumas normas. Dessa forma, para a alienação de imóveis, dependerá de avaliação prévia 

e licitação, ressalvadas as dispensas legais, quando forem referentes a: 

  

A) Administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, somente. 

B) Entidades autárquicas e fundacionais, somente. 

C) Administração direta e entidades autárquicas e fundacionais e entidades paraestatais. 

D) Entidades autárquicas e fundacionais e entidades paraestatais, somente. 

E) Administração direta e entidades paraestatais, somente. 

 

 

QUESTÃO 09 – Conforme previsto na Constituição Federal Brasileira de 1988, o servidor 

_______________ para cargo de provimento ____________ em virtude de concurso público adquire 

estabilidade após ______ anos de efetivo serviço. Ainda, para a aquisição da estabilidade, tem-se a 

______________ de avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) indicado – provisório – dois – obrigatoriedade 

B) nomeado – provisório – três – possibilidade 

C) indicado – efetivo – dois – possibilidade 

D) nomeado – efetivo – três – obrigatoriedade 

E) nomeado – efetivo – dois – obrigatoriedade 

 

 

QUESTÃO 10 – A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende 

a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta 

Constituição. Com base nisso, e diante do que prevê a Constituição Brasileira de 1988, analise as 

assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração 

ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. 

(  ) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a 

outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais. 

(  ) A formação de novos Estados ou Territórios Federais dá-se por iniciativa do Congresso Nacional, 

através de lei complementar. 

(  ) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão por lei estadual, 

dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de autorização da 

União após aprovação no Senado Federal. 

(  ) Para a criação e desmembramento de Municípios, é indispensável a divulgação dos Estudos de 

Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – V – F – V. 

B) F – V – F – V – F. 

C) V – F – V – V – F. 

D) F – V – V – F – F. 

E) V – V – F – F – V. 
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INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 11 – O recurso do Windows 10 que, quando acionado, mantém o computador ligado com 

baixo consumo de energia e com o monitor desligado é chamado: 

 

A) Suspender. 

B) Repousar. 

C) Desligar. 

D) Reiniciar. 

E) Desconectar. 

 

 

QUESTÃO 12 – No editor de textos Word 2016, para selecionar uma única palavra do texto, basta: 

 

A) Pressionar <Ins> com o cursor sobre a palavra. 

B) Pressionar <Delete> com o cursor sobre a palavra. 

C) Pressionar <Ctrl> com o cursor sobre a palavra. 

D) Clicar uma vez na palavra. 

E) Clicar duas vezes na palavra. 

 

 

QUESTÃO 13 – Em uma planilha do Microsoft Excel 2016, para efetuar a soma da célula B2 até a 

célula G2, armazenando o resultado na célula H2, deve-se inserir nesta célula a fórmula SOMA escrita 

da seguinte forma: 

 

A) SOMA(B2,G2) 

B) SOMA(B2:G2) 

C) =SOMA(B2:G2) 

D) =SOMA(B2,G2) 

E) =SOMA(B2;G2) 

 

 

QUESTÃO 14 – As teclas de atalho utilizadas para abrir uma nova guia do Google Chrome em um 

ambiente Windows são: 

 

A) <Ctrl>+a 

B) <Ctrl>+t 

C) <Shift>+a 

D) <Shift>+t 

E) <Alt>+a 

 

 

QUESTÃO 15 – No Mozilla Firefox, ao clicar no ícone com uma casinha, quando encontrado na barra 

de ferramentas, é aberta a: 

 

A) Configuração do Firefox. 

B) Configuração da página aberta. 

C) Página inicial do Firefox. 

D) Primeira página visitada. 

E) Última página visitada. 

 

 

QUESTÃO 16 – O malware que criptografa os dados visíveis para o usuário, com o objetivo de solicitar 

o resgate das informações criptografadas, é denominado: 

 

A) Adware. 

B) Spyware. 

C) Vírus polimórficos. 

D) Cavalo de Troia. 

E) Ransomware. 
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QUESTÃO 17 – O ataque planejado a um computador ou a algum serviço que nele esteja sendo 

executado, de forma a exigir todos os recursos dele, impedindo que os usuários possam utilizá-lo, 

deixando esta máquina ou serviço indisponível, é chamado de: 

 

A) Ataque de negação de serviços, conhecido pela sigla (DoS). 

B) Ataque para monopolizar os serviços, conhecido pela sigla (MoS). 

C) Bloqueio de serviço por uso de recursos, conhecido pela sigla (SBR). 

D) Bloqueio de serviço por demanda, conhecido pela sigla (DSB). 

E) Trava de serviço, conhecido pela sigla (SL). 

 

 

QUESTÃO 18 – O Microsoft Outlook 2016 possui duas formas de responder a um e-mail recebido, 

quais sejam: 

 

A) Responder e Enviar.  

B) Responder e Encaminhar. 

C) Responder e Responder a Todos. 

D) Enviar e Responder a Todos. 

E) Enviar e Encaminhar. 

 

 
QUESTÃO 19 – Em relação aos fundamentos especificados no Art. 2º da Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais (LGPD), o fundamento que NÃO faz parte dessa Lei é: 

 

A) Respeito à privacidade. 

B) Autodeterminação informativa. 

C) Inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. 

D) Liberdade na divulgação de dados pessoais em meios digitais, seguindo o princípio da liberdade de 

informação. 

E) Liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. 

 

 

QUESTÃO 20 – As tabelas que definem, a partir da origem e do destino de cada pacote, se eles são 

permitidos, monitorados ou bloqueados pelo firewall são denominadas: 

 

A) Tabelas de configuração do firewall. 

B) Tabelas de alocação de pacotes. 

C) Listas de histórico de uso da rede pelo usuário. 

D) Listas de usuários da rede. 

E) Listas de controle de acesso. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 

 

QUESTÃO 21 – Três irmãs abriram uma loja para vendas online. Ana investiu R$ 1.200,00, Betina 

investiu R$ 1.600,00 e Cláudia investiu R$ 800,00. Ao final de 6 meses de trabalho, obtiveram um 

lucro de R$ 4.320,00 reais, que foi dividido em três partes diretamente proporcionais ao valor que 

cada uma investiu. Com base nessas informações, podemos afirmar que: 

 

A) Ana recebeu R$ 1.920,00. 

B) Betina recebeu R$ 1.440,00. 

C) Cláudia e Betina receberam juntas o total de R$ 3.360,00. 

D) Cláudia recebeu R$ 480,00 a mais do que Ana. 

E) Betina recebeu R$ 480,00 a mais do que Ana. 

 

 

QUESTÃO 22 – Em uma empresa de peças para computadores, 24 funcionários trabalham na 

produção. Juntos, eles fazem, ao longo de 6h de trabalho diário, 960 peças. Após receber um grande 

pedido de um cliente, a empresa pretende contratar mais funcionários para entregar as peças que 

foram vendidas. Quantos funcionários novos a empresa deverá contratar para que possa produzir 

1600 peças, se o trabalho for feito ao longo de 8h diárias? 

 

A) 30 funcionários. 

B) 24 funcionários. 

C) 10 funcionários. 

D) 6 funcionários. 

E) 4 funcionários. 

 

 

QUESTÃO 23 – No gráfico abaixo, está indicado o número de veículos emplacados no Brasil, de 16 a 

20 de março de 2020, de acordo com dados da revista Quatro Rodas, publicada em abril de 2020. 

 

 
 

Fonte: https://quatrorodas.abril.com.br/noticias/brasil-pre-coronavirus-vendia-10-000-carros-dia-agora-mal-
passa-de-1-000/ 

 

Com base nesse gráfico, são feitas as seguintes estimativas:  
 

I. Comparando o número de emplacamentos do dia 16 e do dia 17, podemos dizer que houve um 

aumento, no número de emplacamentos, de aproximadamente 10%. 

II. Comparando o número de emplacamentos do dia 18 e do dia 19, podemos dizer que houve uma 

queda, no número de emplacamentos, de aproximadamente 25%. 

III. Comparando o número de emplacamentos do dia 19 e do dia 20, podemos dizer que houve uma 

redução, no número de emplacamentos, de aproximadamente 20%. 
 

Sendo assim, assinale a alternativa correta. 
 

A) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 

B) As afirmações I e II são verdadeiras. 

C) As afirmações I e III são verdadeiras. 

D) As afirmações II e III são verdadeiras.  

E) As afirmações I, II e III são falsas. 
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QUESTÃO 24 – Para comprar um celular, Marcos precisa de R$ 580,00 a mais do que tem. Se ele 

tivesse o dobro da quantia que possui, ele compraria o celular e ainda ficaria com R$120,00. Com 

base nesses dados, podemos afirmar que: 

 

A) Marcos tem R$ 500,00. 

B) Marcos tem R$ 1.280,00. 

C) O celular que Marcos pretende comprar custa R$1.280,00. 

D) O celular que Marcos pretende comprar custa R$ 700,00. 

E) O celular custa R$1.200,00, e Marcos tem R$ 500,00. 

 

 

QUESTÃO 25 – Em uma turma de matemática, o professor aplicou dois trabalhos e duas provas ao 

longo do trimestre. Para cada trabalho, o professor atribuiu peso 2 e, para cada prova, atribuiu peso 

3. Ao final do trimestre, a aluna Mariana obteve as seguintes notas: 

 

Nome da aluna Nota trabalho 1 Nota trabalho 2 Nota prova 1 Nota prova 2 

Mariana 6,8 7,3 5,4 8,0 

 

Com base nessas notas e no peso atribuído pelo professor a cada atividade, podemos dizer que, ao 

final do trimestre, a aluna Mariana obteve média igual a: 

 

A) 6,84. 

B) 6,88. 

C) 6,90. 

D) 7,00. 

E) 7,63. 

 

 

QUESTÃO 26 – De acordo com a lógica proposicional, mais precisamente, as equivalências lógicas e 

as leis de De Morgan, podemos dizer que a negação da sentença “O sol nasce e os pássaros cantam” 

é: 

 

A) O sol não nasce e os pássaros não cantam. 

B) O sol não nasce ou os pássaros não cantam. 

C) O sol nasce se, e somente se, os pássaros cantam. 

D) O sol nasce e os pássaros não cantam. 

E) O sol nasce ou os pássaros não cantam. 

 

 

QUESTÃO 27 – Considerando como universo o conjunto U={0,1,2,3,4,5} e as sentença abertas 
𝑝(𝑥): 𝑥 + 3 é 𝑝𝑎𝑟 e 𝑞(𝑥): 𝑥 + 3 = 7 , podemos dizer que o conjunto verdade de 𝑝(𝑥) ∧ ~𝑞(𝑥) é: 

 

A) {4} 

B) {0,1,2} 

C) {1,3,5} 

D) {0,1,2,3,5} 

E) {0,1,2,3,4,5} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



628_BASE_NS_TIPO2_12/1/202210:49:56 

Execução: Fundatec 
NÍVEL SUPERIOR 

QUESTÃO 28 – A tabela-verdade da proposição ((𝑝 ∧ 𝑞) → ~𝑟) ⟷ 𝑞 está incompleta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os valores lógicos que completam a tabela considerando a ordem, de cima para baixo, são: 

 

A) V – F – V – F. 

B) F – V – F – V. 

C) F – V – V – V.  

D) V – V – F – F.  

E) V – F – F – F. 

 

 

QUESTÃO 29 – Considerando a proposição “Todo professor de estatística é professor de lógica”, dizer 

que, de acordo com as regras da lógica para a negação de proposições quantificadas, a sua negação, 

é: 

 

A) Todo professor de estatística não é professor de lógica. 

B) Nenhum professor de estatística é professor de lógica. 

C) Nenhum professor de lógica é professor de estatística. 

D) Existe professor de estatística que não é professor de lógica. 

E) Existe professor de lógica que não é professor de estatística. 

 

 

QUESTÃO 30 – Sabendo que é verdade que “Todo professor de lógica é professor de matemática” e 

“Todo professor de matemática é professor de estatística”, podemos afirmar que: 

 

A) Existe professor de lógica que não é professor de estatística. 

B) Todo professor de estatística é professor de matemática. 

C) Existe professor de matemática que não é professor de estatística. 

D) Todo professor de estatística é professor de lógica. 

E) Todo professor de lógica é professor de estatística. 
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realidade, os conhecimentos rigorosos entre razão e experiência e os saberes interventivos e 

procedimentais constituem-se componentes fundamentais para capturar a essência do fenômeno. 

B) O perfil de profissional que nele se delineia prioriza a competência técnica, a crítica teórica e os 

compromissos ético-políticos. 

C) A pesquisa assume um papel decisivo na conquista de um estatuto acadêmico. 

D) O caráter investigativo é constitutivo de grande parte das competências/atribuições profissionais. 

E) Consideram-se a investigação e a intervenção elementos que, embora de naturezas distintas, 

compreendem a dialética do modo de ser da profissão, claramente expresso nas 

competências/atribuições profissionais. 

 

empiria, da epiderme do real. 

B) da atitude pragmática. 

C) do voluntarismo, que permite ao sujeito realizar a síntese, como um movimento de apreensão do 

real por meio da luta dos opostos. 

D) da razão dialética que fragmentação teoria e prática. 

E) da razão crítico-dialética. 

 

estabelecidas como princípios formativos e condição central da formação profissional e da relação 

teoria e realidade, defendendo, portanto, a unidade entre o pensar e o agir. 

B) Refletir acerca do lugar que a dimensão investigativa tem assumido na formação profissional, tendo 

por base as Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social (1996), significa tentar construir 

enfrentamentos, calcados pelos valores edificados a partir do arranjo teórico-doutrinário, via 

projeto libertário.  

C) A partir de meados de 1990, a dimensão investigativa passou a ser requisitada com maior ênfase, 

exigência para construção da prática profissional. 

D) Independente da instituição de atuação do assistente social, a dimensão investigativa proporciona 

a construção de subsídios para o profissional pensar e repensar a atuação profissional dele. 

E) Entendemos a dimensão investigativa como um processo que precisa ser aguçado e desenvolvido 

na graduação em Serviço Social.  

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO �� 1 – Assinale a alternativa INCORRETA no que se refere à dimensão investigativa no 

exercício profissional de acordo com as ideias e as produções de Yolanda Guerra. 

 

A) Na relação dialética entre investigar e descrever, desvelando as possibilidades de ação contidas na 

 

QUESTÃO �� 2 – Analise a citação a seguir: 

 

“O conhecimento resultante dos procedimentos da razão vai além da apreensão da imediaticidade da 

vida cotidiana. Ele busca captar a processualidade contraditória de seus objetos e visa a refiguração, 

no nível do pensamento, do seu movimento. O fenômeno é (apenas e necessariamente) o ponto de 

partida do conhecimento. Neste nível, o conhecimento se organiza mediante categorias analíticas. 

Estas são sínteses mentais dos nossos esforços em compreender o movimento do real, sua lógica 

constitutiva e de nos comportarmos adequadamente frente a ele. O conhecimento é tanto mais 

verdadeiro enquanto ele conseguir captar, por meio de categorias analíticas, o movimento, as 

determinações, os modos de ser dos processos analisados, bem como a lógica do movimento de 

constituição dos processos, que se expressam na consciência do sujeito e se constituem no “concreto 

pensado” (MARX, 1983, p. 219)” (GUERRA, 2009). 

 

Yolanda Guerra, ao tratar da dimensão investigativa no exercício profissional, parte de uma 

determinada leitura. Pode-se dizer que há níveis e graus de conhecimento, são eles: oriundo da 

intuição, oriundo do entendimento e, por último, aquele oriundo 

 

A) do fortalecimento do empirismo, no qual o entendimento se localiza no nível dos fenômenos, da 

 

QUESTÃO �� 3 – Assinale a alternativa INCORRETA acerca dos trechos extraídos do artigo A 

particularidade da dimensão investigativa na formação e prática profissional do assistente social, de 

Carlos Antonio de Souza Moraes. 

 

A) Parte-se da compreensão e defesa de que as dimensões investigativa e interventiva devem ser 
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I. Parte-se da premissa de que o exercício profissional do assistente social exige uma atitude 

investigativa constante para que não se torne meramente pragmática, sem intencionalidade e 

clareza de finalidade. 

II. O Serviço Social é uma profissão investigativa e interventiva. Portanto, as análises de seus 

estudos e pesquisas precisam ser realizadas a partir de situações concretas e possuir utilidade 

social, interessando, portanto, o conhecimento realizado apenas com finalidade descritiva e 

contemplativa. 

III. A postura investigativa é um suposto para a sistematização teórica e prática do exercício 

profissional, assim como para a definição de estratégias e o instrumental técnico que 

potencializam as formas de enfrentamento da desigualdade social. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 

 

autonomia, compromisso com a qualidade dos serviços prestados, emancipação e plena expansão 

dos indivíduos sociais. 

B) Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo. 

C) Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda sociedade, com vistas 

à garantia dos direitos civis sociais e políticos das classes trabalhadoras. 

D) Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação política e da 

riqueza socialmente produzida. 

E) Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure universalidade de acesso aos 

bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática. 

 

 

 

 

QUESTÃO �� 4 – Analise o trecho abaixo extraído do artigo A particularidade da dimensão investigativa

na formação e prática profissional do assistente social, de Carlos Antonio de Souza Moraes: 

 

“Desta forma, uma primeira indicação geral, independente da ___________ de atuação do assistente 

social, é que a dimensão investigativa proporciona a construção de subsídios para o profissional pensar 

e repensar a atuação profissional dele (...) Isso significa que há um discurso crítico, colocado em 

xeque no contexto de ______________ , mas que tem conseguido sobreviver no interior de algumas 

universidades e vem sendo reproduzido, majoritariamente, entre os assistentes sociais trabalhadores 

em diferentes instituições. Assim, foi possível identificar a dimensão investigativa como constitutiva 

da __________ de um grupo de assistentes sociais, por intermédio dos seguintes depoimentos dos 

profissionais entrevistados” (MORAES, 2015). 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) universidade – fordismo keynesiano – descrição 

B) universidade – pós-fordismo – condição de assalariamento 

C) instituição – mercantilização da educação superior – intervenção profissional 

D) atribuição privativa – empiria – política pública 

E) instituição – reforma universitária – dimensão ético-política 

 

 

QUESTÃO �� 5 – Analise abaixo os trechos extraídos do artigo A atitude investigativa no trabalho do 

assistente social, de Cristina Kologeski Fraga: 

 

 

QUESTÃO �� 6 – Assinale a alternativa INCORRETA em relação aos princípios fundamentais do Código

de Ética de 1993. 

 

A) Reconhecimento do pluralismo como valor ético central e das demandas políticas a ela inerentes – 
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I. Constitui direito do/a assistente social livre exercício das atividades inerentes à Profissão. 

II. Constitui direito do/a assistente social inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos 

e documentação, garantindo o sigilo profissional. 

III. Constitui atribuição privativa do/a assistente social a participação na elaboração e gerenciamento 

das políticas sociais, e na formulação e implementação de programas sociais. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

 

responsável pelo setor de Covid. 

B) Eventual contraindicação das videochamadas por parte do profissional de saúde assistente deverá 

ser justificada e anotada no prontuário. 

C) As videochamadas serão realizadas respeitando-se os protocolos sanitários e de segurança com 

relação aos equipamentos utilizados. 

D) As videochamadas serão realizadas mesmo no caso de pacientes inconscientes, desde que 

previamente autorizadas pelo próprio paciente enquanto gozava de capacidade de se expressar de 

forma autônoma, ainda que oralmente, ou por familiar. 

E) O serviço de saúde zelará pela confidencialidade dos dados e das imagens produzidas durante a 

videochamada e exigirá firma do paciente, dos familiares e dos profissionais de saúde em termo 

de responsabilidade, vedada a divulgação de imagens por qualquer meio que possa expor pacientes 

ou o serviço de saúde. 

 

I. Os serviços de saúde propiciarão, no mínimo, 1 (uma) videochamada diária aos pacientes 

internados em enfermarias, apartamentos e unidade de terapia intensiva, respeitadas as 

observações médicas sobre o momento adequado. 

II. Os serviços de saúde são responsáveis pela operacionalização e pelo apoio logístico para o 

cumprimento do estabelecido nesta Lei. 

III. As videochamadas são expressamente proibidas no caso de pacientes inconscientes. 

IV. Eventual contraindicação das videochamadas por parte do profissional de saúde assistente deve 

ser acatada mesmo que sem justificativa. 

 

Quais estão corretas?  

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) Apenas II e IV. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO �� 7 – Analise as assertivas abaixo em relação às informações extraídas do Código de Ética 

de 1993: 

 

 

QUESTÃO �� 8 – Sobre a Lei nº 14.198/2021, que dispõe sobre videochamadas entre pacientes 

internados em serviços de saúde impossibilitados de receber visitas e seus familiares, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

A) A realização das videochamadas deverá ser seguidamente autorizada pelo Assistente Social 

 
QUESTÃO �� 9 – Analise as assertivas abaixo sobre a Lei nº 14.198/2021: 
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“A concepção de __________________ representa um dos maiores avanços da Constituição Federal 

de 1988, no que se refere à proteção social e no atendimento às históricas reivindicações da classe 

_____________. Está inserida no capítulo “Da Ordem Social” e é composta pelo tripé Saúde, 

Assistência Social e Previdência Social. Representa a promessa de afirmação e extensão de direitos 

sociais em nosso país, em consonância com as transformações sociopolíticas que se processaram. 

Nessa direção, destaca-se como significativo na concepção de Seguridade Social: a universalização; 

a concepção de direito social e dever _____________; o estatuto de política pública à assistência 

social; a definição de fontes de financiamento e novas modalidades de gestão democrática e 

descentralizada com ênfase na participação social de novos sujeitos sociais, com destaque para os 

conselhos e conferências” (CFESS, 2010). 
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

A) Assistência Humanitária – proletária – da sociedade civil 

B) Seguridade Social – sindicalizada – da família 

C) Seguridade Social – trabalhadora – do Estado 

D) Seguridade Social – trabalhadora – da família 

E) Assistência Humanitária – trabalhadora – do Estado 
 

Assistentes Sociais na Assistência Social” (CFESS, 2011): 
 

“ ____________, portanto, não é e não deve ser confundido com Assistência Social, embora desde a 

origem da profissão, os/as assistentes sociais atuem no desenvolvimento de ações socioassistenciais, 

assim como atuem nas políticas de saúde, educação, habitação, trabalho, entre outras. A identidade 

da profissão não é estática e sua construção histórica envolve a resistência frente às contradições 

sociais que configuram uma situação de barbárie, decorrentes do atual estágio da sociabilidade do 

capital em sua fase de produção destrutiva, com graves consequências na _______________. A 

política de Assistência Social, por sua vez, comporta equipes de trabalho ______________, sendo que 

a formação, experiência e intervenção histórica dos/as assistentes sociais nessa política social não só 

os habilitam a compor as equipes de trabalhadores/as, como atribuem a esses/as profissionais um 

papel fundamental na consolidação da Assistência Social como direito de cidadania”.  
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

A) Serviço Social – reprodução do capital – multidisciplinares 

B) Serviço Social – linha de produção – multidisciplinares 

C) Serviço Social – força de trabalho – interprofissionais 

D) Saúde – força de trabalho – interprofissionais 

E) Saúde – força de trabalho – transdisciplinares 
 

assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) Desde a década de oitenta, afirma-se que o Serviço Social é uma especialização do trabalho da 

sociedade, inscrita na divisão social e técnica do trabalho social. 

B) A particularidade do Serviço Social no âmbito da divisão social e técnica do trabalho coletivo é 

organicamente vinculada às configurações estruturais e conjunturais da “questão social” e às 

formas históricas de seu enfrentamento, que são permeadas pela ação dos trabalhadores, do capital 

e do Estado. 

C) A “questão social” é indissociável da sociabilidade capitalista fundada na exploração do trabalho, 

que a reproduz ampliadamente. 

D) Foram as lutas sociais que, rompendo o domínio privado nas relações entre capital e trabalho, 

extrapolaram a “questão social” para a esfera pública. 

E) Pensar a “questão social” nas particularidades brasileiras supõe reconhecer que a transição do 

capitalismo financeiro ao monopolista no Brasil foi presidida por uma burguesia com forte 

orientação democrática e nacionalista voltada à construção de um desenvolvimento capitalista 

interno autônomo. 

QUESTÃO �� 0 – Analise a citação abaixo extraída do documento “Parâmetros para Atuação de 

Assistentes Sociais na Saúde” (CFESS, 2010): 

 

QUESTÃO �� 1 – Analise a citação abaixo extraída do documento “Parâmetros para Atuação de 

 

QUESTÃO �� 2 – Acerca da “questão social” e o Serviço Social nos termos de Marilda Villela Iamamoto,
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(  ) Na raiz da “questão social”, na atualidade, encontram-se as políticas governamentais 

favorecedoras da esfera financeira e do grande capital produtivo – das instituições e mercados 

financeiros e empresas multinacionais, enquanto forças que capturam o Estado, as empresas 

nacionais e o conjunto das classes e grupos sociais, que passam a assumir os ônus das chamadas 

“exigências dos mercados”. 

(  ) As múltiplas manifestações da questão social, sob a órbita do capital, tornam-se objeto de ações 

filantrópicas e de benemerência e de “programas focalizados de combate à pobreza”, que 

acompanham a mais ampla privatização, as múltiplas manifestações da questão social, sob a 

órbita do capital, tornam-se objeto de ações filantrópicas e de benemerência e de “programas 

focalizados de combate à pobreza”, que acompanham a mais ampla privatização”. 

(  ) O pensamento neoliberal estimula um vasto empreendimento de “refilantropização do social” com 

seus chamamentos à “sociedade civil” e opera uma profunda despolitização da “questão social”, 

ao desqualificá-la em suas dimensões de questão pública, questão política e questão nacional. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – F – V. 

B) V – V – V. 

C) V – V – F. 

D) F – F – V. 

E) F – V – F. 
 

 

 

A) As vanguardas operárias acederam, no seu processo de luta, à consciência política de que as 

questões sociais estão necessariamente descoladas da sociedade burguesa. 

B) A nova questão social é constitutiva do capitalismo: não se suprime aquela se este se conservar. 

C) A análise foucaultiana fundada no caráter explorador do regime do capital permite, muito 

especialmente, situar com radicalidade histórica a “questão social”, isto é, distingui-la das 

expressões sociais derivadas da escassez nas sociedades que precederam a ordem burguesa. 

D) A análise de conjunto que Marx oferece na Obra Relações Sociais e Serviço Social, revela, 

luminosamente, que a “questão social” está elementarmente determinada pelo traço próprio e 

peculiar da relação capital/trabalho – a exploração.  

E) Inexiste qualquer nova “questão social”. O que se deve investigar, para além da permanência de 

manifestações “tradicionais” da “questão social”, é a emergência de novas expressões da “questão 

social” que é insuprimível sem a supressão da ordem do capital. 
 

 

 

“À quebra do quase monopólio do conservadorismo político na profissão seguiu-se a quebra do quase 

monopólio do seu conservadorismo teórico e metodológico. Concomitantemente – e este componente 

atravessará os anos oitenta e permanecerá na agenda profissional ao largo da década seguinte -, 

ganhou peso o debate sobre a formação profissional: a reforma curricular de 1982 foi precedida e 

sucedida por amplas e produtivas discussões, fortemente estimuladas pela antiga ABESS Todos os 

esforços foram dirigidos no sentido de adequar a formação profissional, em nível de graduação, às 

novas condições postas seja pelo enfrentamento, num marco democrático, da “questão social” 

exponenciada pela ditadura, seja pelas exigências intelectuais que a massa crítica em crescimento 

poderia atender” (NETTO, 2012). 
 

José Paulo Netto, ao debater sobre uma história iniciada na transição da década de 1970 à de 1980, 

contudo no que se refere à construção do projeto ético-político do Serviço Social, parte do período 

da(o): 
 

A) Arranjo Teórico Doutrinário. 

B) Estado Novo. 

C) Reconceituação do Serviço Social na América Latina. 

D) Neodesenvolvimentismo. 

E) Renovação do Serviço Social. 

QUESTÃO �� 3 – Analise abaixo as reflexões que tratam do tema “questão social” e o Serviço Social 

nos termos de Marilda Villela Iamamoto e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.  

QUESTÃO �� 4 – Assinale a alternativa correta acerca das reflexões abaixo, no que se refere ao tema 

do Capitalismo nos termos de José Paulo Netto. 

QUESTÃO �� 5 – Analise abaixo a citação de José Paulo Netto: 
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riscos. 

B) Descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e 

comando único das ações em cada esfera de governo. 

C) Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas 

e no controle das ações em todos os níveis. 

D) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, 

garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. 

E) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável 

pelas demais políticas públicas. 

 

federativos. 

B) Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de 

qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação 

vexatória de necessidade. 

C) Defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões 

socioassistenciais. 

D) A vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das 

famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos. 

E) Inscrição no Conselho Municipal ou no Distrito Federal. 

 

I. Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada 

esfera de governo. 

II. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, 

garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. 

III. Descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e 

comando único das ações em cada esfera de governo. 

 

Quais se referem corretamente a uma diretriz da assistência social? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

casos de internação de criança ou adolescente. 

B) Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários. 

C) Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. 

D) Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 

E) A busca à família extensa. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO �� 6 – Assinale a alternativa que se refere corretamente a um objetivo da assistência social,
conforme a Lei nº 8.742/1993. 
 
A) A proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de 

 

QUESTÃO �� 7 – Assinale a alternativa que se refere corretamente a um princípio da assistência social,

conforme a Lei nº 8.742/1993. 

 

A) Consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes 

 
QUESTÃO �� 8 – Analise as assertivas abaixo com as informações extraídas da Lei nº 8.742/1993: 
 

 

QUESTÃO �� 9 – Assinale a alternativa que se refere corretamente a uma das garantias de prioridade 

estabelecidas pelo Art. 4º da Lei nº 8.069/1990. 

 

A) Proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos 
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I. A garantia de prioridade compreende preferência na formulação e na execução das políticas sociais 

públicas. 

II. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação 

ou omissão, aos seus direitos fundamentais. 

III. Incumbe ao poder público garantir, à gestante e à mulher com filho na primeira infância que se 

encontrem sob custódia em unidade de privação de liberdade, ambiência que atenda às normas 

sanitárias e assistenciais do Sistema Único de Saúde para o acolhimento do filho, em articulação 

com o sistema de ensino competente, visando ao desenvolvimento integral da criança. 

IV. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, 

são obrigados a manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, 

pelo prazo de dezoito anos. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e IV. 

B) Apenas II e III. 

C) Apenas I, III e IV. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 

 

I. Da família. 

II. Da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. 

III. Apenas da família. 

IV. Exclusivamente do poder público. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas III e IV. 

D) Apenas I, II e III. 

E) Apenas II, III e IV. 

 

sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. 

D) Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo 

sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento. 

E) Oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material 

didático aos programas educacionais a ele destinados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO �� 0 – Analise as assertivas abaixo acerca da Lei nº 8.069/1990 (ECA): 

 

 
QUESTÃO �� 1 – Conforme a Lei nº 8.069/1990 (ECA), Art. 4º, o dever de assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária é: 
 

 
QUESTÃO �� 2 – Assinale a alternativa correta, acerca da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), 
sobre uma das questões que a garantia de prioridade compreende. 
 
A) Opinião e expressão. 
B) Atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios. 
C) Direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a 



628_CE_14_NS_18/1/202211:15:21 

Execução: Fundatec 
ANALISTA DE GESTÃO EM SAÚDE – ÁREA SERVIÇO SOCIAL 

I. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 

proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento 

moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 

 

colonização de países europeus, sobretudo de Portugal, teve como principal força de trabalho do 

país, nos seus primeiros anos, a existência as pessoas trazidas à força do continente africano. 

B) Esse povo, as pessoas trazidas à força do continente africano, que resistiu às mais diversas 

tentativas de aniquilação e que hoje é majoritário no território nacional, é denominado como 

população negra, e sua experiência no país é também compreendida por diversos intelectuais e 

ativistas negros como parte da diáspora africana. 

C) As relações entre europeus, indígenas e africanos foram marcadas por distinções de cunho racial. 

Ora por argumentos espirituais, ora por argumentos biológicos e médicos, e até mesmo pelo senso 

comum senhorial, negros e indígenas eram classificados e reclassificados ao olhar do europeu de 

forma igualitária, isto é, de forma a estabelecer equidade entre esses três grandes grupos. 

D) Somente após as classes sociais capitalistas emergirem e passarem a exercer forte determinação 

sobre os processos de relações sociais na maior parte do mundo, que a raça enquanto distintivo 

oficial trouxe implicações entre os grupos sociais nas metrópoles e colônias. 

E) No processo de transição do regime escravista para o capitalista, a mão de obra escravizada passa 

a ser substituída pela mão de obra livre e assalariada, sem contradições. O que significa dizer que 

o trabalhador que antes era escravizado foi absorvido como assalariado. 

 

capitalista e pressupõe a repartição da riqueza socialmente produzida pela classe dominante, que 

vende por meio de seu corpo a capacidade laborativa. 

B) A classe social é apenas resultado apenas do lugar que se ocupa no modo de produção capitalista, 

se detentor dos meios de produção ou se possuidor apenas de sua força de trabalho. 

C) A constituição da classe trabalhadora brasileira possui não apenas a exploração própria do 

capitalismo, mas é marcada por um profundo processo de subalternização demarcado pela 

escravização e pelo racismo. 

D) Além de compor o segmento mais baixo da superpopulação relativa, reduzidos ao pauperismo como 

“peso morto do exército industrial de reserva”, como “custos mortos” que o capital repassa para a 

classe trabalhadora, o precariado conta com pouco reconhecimento pelos demais sujeitos que 

compõem a classe trabalhadora. 

E) O Código Penal explicita de maneira direta a criminalização da pobreza e a definição de classe 

perigosa associada à insígnia de raça (pretos e mestiços). 

II. É apenas obrigação da família assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito 

à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 

cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

III. É obrigação do Estado e da família garantir à pessoa adulta e idosa a proteção à vida e à saúde, 

mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e 

em condições de dignidade. 

QUESTÃO �� 3 – Analise as assertivas abaixo extraídas da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso): 

 

 

QUESTÃO �� 4 – Assinale a alternativa correta sobre as explanações abaixo, extraídas do texto 

Relações raciais no Brasil: colonialidade, dependência e diáspora, de Leonardo Ortegal (2018). 

 

A) Exclusivamente, na América Latina, o Brasil, fundado enquanto Estado-nação a partir da 

 

QUESTÃO �� 5 – Assinale a alternativa correta sobre os trechos extraídos do artigo A relação de classe

e raça na formação da classe trabalhadora brasileira (2018), de Ellen Caroline Pereira e Simone Sobral

Sampaio. 

 

A) As classes sociais, na perspectiva marxista, são demarcadas a partir do modo de produção 
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I. O compromisso com a superação das desigualdades sociais, com o combate a todas as formas de 

opressão e exploração, faz parte do posicionamento do serviço social brasileiro somente a partir 

do período neodesenvolvimentista. 

II. Desconstruir preconceitos exige conhecimento, reflexão e posicionamento ético-político. 

III. A questão étnico-racial vincula-se ao próprio processo de construção desigual de nossas cidades, 

que reproduzem o modelo desigual e discriminatório da nossa formação societária. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

de profissionais do sexo feminino pela referência teórica franco-belga seguida da vertente norte-

americana na perspectiva da ação social. 

B) As pioneiras da Escola de Serviço Social no processo de urbanização e industrialização que avançara 

nos anos 1930 dirigiam sua ação às famílias operárias. 

C) Até esse período, década de 1930, a “questão social” era tratada como “caso de polícia” pelos 

sucessivos governos, à base de forte repressão aos operários organizados e em luta. 

D) Os socialistas, comunistas e anarquistas, se tornaram referência de um sindicalismo classista, 

autônomo, de organização desde os locais de trabalhos, de ênfase na ação direta, mobilizações 

massivas e greves regidas pelo princípio da democracia operária. 

E) Para que o crescimento econômico capitalista se expandisse pautado na gestão taylorista da força 

de trabalho, em meados das décadas de 1930 e 1940, era necessário que o Estado 

neodesenvolvimentista implementasse programas sociais que atendessem às reivindicações dos 

trabalhadores e ao mesmo tempo liberasse a força de trabalho economicamente ativa dos gastos 

com serviços sociais, como educação e saúde, para que pudessem consumir. 

 

identifica a presença da cesta básica, como forma de atenção à alimentação, questão que não 

compete mais o campo dos benefícios eventuais. 

B) A concessão de alimentos é um dos legados históricos da assistência social identificada desde as 

primeiras formas de prestação de auxílios e que permanece, em grande parte, até os dias atuais 

como incumbência dessa área. 

C) No âmbito da assistência social, seria possível, sim, pensar a provisão de alimentos em casos 

esporádicos, como diante de uma calamidade pública ou uma emergência, por exemplo. 

D) “Dar de comer aos famintos” compunha uma das catorze obras de misericórdia e orientava a prática 

dos “homens bons”, junto às Santas Casas, no exercício da piedade para com os pobres e 

miseráveis. 

E) A alimentação, enquanto uma atenção permanente e contínua, não se configura como um campo 

próprio da assistência social. 

 

 

QUESTÃO �� 6 – No editorial Questão étnico-racial: desigualdades, lutas e resistência, na Revista 

Serviço Social e Sociedade (2018), Dirce Koga, Raquel Santos Sant'Ana e Maria Lúcia Martinelli, 

refletem sobre o racismo e suas expressões socioinstitucionais. Analise as assertivas abaixo no que 

se refere às reflexões extraídas do texto das autoras: 

 

 

QUESTÃO �� 7 – Assinale a alternativa INCORRETA no que se refere às explanações extraídas do artigo

Memória: 80 anos do Serviço Social no Brasil: O III CBAS “O Congresso da Virada” 1979, de Maria 

Beatriz Costa Abramides (2017). 

 

A) Fruto da disposição de jovens da ação católica, o curso de Serviço Social foi iniciado para a formação 

 

QUESTÃO �� 8 – Assinale a alternativa INCORRETA no que se refere às explanações extraídas do artigo

Cesta básica e assistência social: notas de uma antiga relação, de Gisele A. Bovolenta (2017). 

 

A) No âmbito das políticas públicas, mais precisamente junto à política de assistência social, já não se 
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I. A análise histórica aponta que o enfoque familiar e comunitário (na política de saúde) tem se 

reproduzido na perspectiva de controle das lutas sociais, seja pelo controle direto da vida dos 

trabalhadores na medicina social, seja pelo modelo médico e o caráter previdenciário dos sistemas 

de bem-estar, pela via integrativa da comunidade ao processo de desenvolvimento, bem como 

pela transferência de responsabilidades da perspectiva neoliberal. 

II. Apresentado como proposta contra-hegemônica e em prol dos interesses das classes subalternas, 

o modelo biomédico cartesiano assume uma funcionalidade, tanto nos países desenvolvidos, pela 

contenção de gastos com a saúde, como nos periféricos, com a tendência de reprodução dos 

discursos das agências internacionais, que colocam as estratégias de enfoque familiar e 

comunitário como espaços de integração para o desenvolvimento, considerando que as demandas 

sociais devem ser controladas. 

III. Ainda que haja a declaração de posicionamento de defesa do SUS, de seus princípios, e uma 

motivação para a construção de novas práticas assistenciais, à medida que essas ações passam 

a ser permeadas pelo processo de contrarreforma e de toda lógica neoliberal, sem mediações com 

as contradições societárias, há, consequentemente, o favorecimento da lógica privatista e 

flexibilizada. 

 

Quais estão INCORRETAS? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 

 

a Anotação da Responsabilidade Técnica do/a assistente social, perante a instituição, órgão, 

empresa e outros onde o/a assistente social atua profissionalmente. 

B) O Responsável Técnico tem a obrigação perante o CRESS e perante a entidade, de apor em 

documentos de sua responsabilidade, seu nome e número de registro do CRESS, indicando a 

qualidade de Responsável Técnico. 

C) É obrigatório ao/à assistente social, legalmente habilitado/a perante o Conselho Regional de Serviço 

Social competente, requerer a anotação de sua Responsabilidade Técnica, para atuar, nesta 

qualidade, como responsável pela equipe técnica ou do Setor, Departamento, Seção, mas não 

outros similares de Serviço Social em pessoa jurídica de direito público ou privado. 

D) Entende-se como responsável técnico o/a profissional assistente social em formação, que irá 

assumir, dentre outras, e parte ou integralmente, às funções e atividades, ora descritas: direção; 

planejamento, organização, orientação, avaliação, acompanhamento dos serviços prestados e 

execução de atividades, funções, atividades do Serviço Social e/ou da entidade como todo, assim 

como atribuições privativas de outras profissões. 

E) O/A profissional não está obrigado a desenvolver a atividade, em que figura como Responsável 

Técnico, com absoluta competência, diligência e eficiência e responsabilidade. 

 

 

QUESTÃO �� 9 – Analise abaixo as assertivas que se referem às explanações extraídas do artigo 

Expressões conservadoras no trabalho em saúde: a abordagem familiar e comunitária em questão, 

de Eliane Martins de Souza Guimarães (2017): 

 

 

QUESTÃO �� 0 – Sobre assessoria, consultoria, auditoria e supervisão técnica, assinale a alternativa 

correta abaixo, acerca das informações extraídas da Resolução CFESS nº 792/2017. 

 

A) Fica instituído no âmbito da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), 
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Para entender a gestão do SUS: antecedentes 
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Essa divisão, que é profundamente injusta do ponto de vista social, separava a 

população brasileira em cidadãos de 1ª e de 2ª classe. Os de 1ª classe, representados pelos 

contribuintes da previdência, tinham, mesmo com as dificuldades inerentes ao sistema de 

então, um alcance mais amplo à assistência à saúde, dispondo de uma rede de serviços e 

prestadores de serviços ambulatoriais e hospitalares providos pela previdência social por meio 
do INAMPS. Os de 2ª classe, representados pelo restante da população brasileira, os não 

previdenciários, tinham um acesso bastante limitado à assistência à saúde – normalmente 

restrito ___ ações dos poucos hospitais públicos e ___ atividades filantrópicas de determinadas 

entidades assistenciais.  

Essa lógica de estruturação e financiamento das atividades de atenção e assistência à 

saúde, além das evidentes d...criminações dela decorrentes, determinava uma lógica de 

divisão de papéis e competências dos diversos órgãos públicos envolvidos com a questão de 

saúde.  

Dessa forma, o Ministério da Saúde (MS) e as Secretarias de Saúde dos Estados e 

Municípios desenvolviam, fundamentalmente, ações de promoção da saúde e prevenção de 

doenças, com destaque para as campanhas de vacinação e controle de endemias. A atuação 

desses entes públicos na prestação de assistência à saúde era bastante limitada, restringindo-

se ___ ações desenvolvidas por alguns poucos hospitais próprios e pela Fundação de Serviços 

Especiais de Saúde Pública (FSESP) e dirigidas à população não previdenciária – os chamados 

indigentes. Esses indigentes tinham ainda, por uma atividade caritativa, atendimento em 

serviços assistenciais de saúde que eram prestados por instituições de caráter filantrópico, 

como as chamadas Santas Casas.  

Já na assistência à saúde, a grande atuação do poder público se dava pela Previdência 

Social – inicialmente pelo Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e depois pelo Instituto 

Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), autarquia do Ministério da 

Previdência e Assistência Social. As ações desenvolvidas pelo INAMPS – que tinham caráter 

contributivo – beneficiavam apenas os trabalhadores da economia formal, com “carteira 

assinada”, e seus dependentes, os chamados previdenciários. Não havia, portanto, caráter 

universal na atuação dessa autarquia. O INAMPS aplicava nos Estados, por intermédio de suas 

Superintendências Regionais, recursos para que a assistência à saúde fosse de modo mais ou 

menos proporcional ao volume de beneficiários e...istente e a assistência prestada se dava por 

meio de serviços próprios (postos de assistência médica e hospitais próprios) e de uma vasta 

rede de serviços, ambulatoriais e hospitalares, contratados para a prestação de serviços.  

Toda esta situação – a de...articulação dos serviços de saúde da época e os evidentes 

prejuízos à saúde da população decorrentes do modelo vigente naquela época – começou a 

gerar no seio da comunidade de profissionais da saúde, de sanitaristas e da própria sociedade 

brasileira, um movimento na direção de uma reforma sanitária e de uma transformação dos 

paradigmas do sistema de saúde. Dentro desse processo e como prenúncio das profundas 

mudanças que estavam por vir, o INAMPS adotou uma série de medidas que aproximavam 

sua ação de uma cobertura universal de clientela, dentre as quais se destaca o fim da exigência 

da carteira do INAMPS para o atendimento nos hospitais próprios e conveniados da rede 

pública.   

(Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao.pdf – texto 

adaptado especialmente para esta prova). 

 

 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 61 a 80 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões.   

Antes da criação do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência à saúde no país tinha 

uma estreita vinculação com as atividades previdenciárias, e o caráter contributivo do sistema 

de então gerava uma divisão da população brasileira em dois grandes grupos (além da 

pequena parcela da população que podia pagar os serviços de saúde por sua própria conta): 

previdenciários e não previdenciários.  
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I. Após a criação do SUS, o sistema de assistência à saúde caracterizou-se por fomento do sistema 

previdenciário, dividindo os cidadãos entre aqueles que tinham acesso a todo o sistema de saúde 

público e aqueles que contavam com apenas parte dos serviços. 

II. Antes da criação do SUS, o sistema de saúde era menos burocrático, o que se alterou após a 

criação do órgão, gerando uma extensa rede de corresponsabilidades. 

III. O MS e as Secretárias de Saúde Estaduais e Municipais tinham atuação limitada na promoção de 

assistência à saúde, mas eram responsáveis por ações como a vacinação e pelo atendimento a 

indigentes. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 
 

 

 

A) Parceria Público-Privada. 

B) Caráter excludente. 

C) Caráter contributivo. 

D) Vinculadas a outro órgão público. 

E) Caráter formal de atendimento. 
 

 

 

 
Fonte: https://gauchazh.clicrbs.com.br/. 

 

I. O SUS tem um desempenho melhor que o INAMPS, pois consegue atender todos os cidadãos 

brasileiros com excelência de recursos, como mostrado pela charge. 
 

E 
 

II. O INAMPS foi o precursor das ações que buscavam a universalidade das ações de assistência à 

saúde. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

A) As assertivas I e II são verdadeiras, e a II é uma complementação correta da primeira. 

B) As assertivas I e II são verdadeiras, mas a II não é uma complementação correta da primeira. 

C) As assertivas I e II são falsas. 

D) A assertiva I é verdadeira, e a II, falsa. 

E) A assertiva I é falsa, e a II, verdadeira. 

 

QUESTÃO 61 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir: 

QUESTÃO 62 – Assinale a alternativa que NÃO caracteriza as ações do INAMPS. 

QUESTÃO 63 – Observe a charge a seguir e as afirmações que se fazem sobre sua relação com o 

texto. 
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A) as – as – as 

B) as – as – à 

C) às – às – as 

D) às – às – a 

E) às – às – à 
 

 

 

A) es – z – s 

B) is – x – s 

C) is – z – z 

D) es – x – s 

E) es – x – z 
 

 

 

A) Como eu gostaria de ser médico! 

B) Como faço para conseguir um horário de atendimento? 

C) Como chegou tarde, não acompanhou as deliberações da mesa. 

D) Antes do almoço comi diversas frutas refrescantes, como melancia e uvas. 

E) Elabore suas atividades como consta no manual. 
 

 

 

A) Diminuta. 

B) Exígua. 

C) Fina. 

D) Curta. 

E) Próxima. 
 

 

 

 

 

 

I. Trata-se de palavra oxítona, com acentuação tônica na sílaba –tes. 

II. É um substantivo concreto e comum de dois gêneros. 

III. A palavra foi formada por composição. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 64 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que 

preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 13 e 23. 

QUESTÃO 65 – Considerando a correta ortografia dos vocábulos em Língua Portuguesa, assinale a 

alternativa que preenche, correta e respectivamente, os espaços pontilhados das linhas 16, 36 e 39. 

QUESTÃO 66 – Assinale a alternativa que indica o uso da palavra “como” na mesma situação de 

emprego daquela da linha 27. 

QUESTÃO 67 – Assinale a alternativa que indica o mesmo sentido, considerando seu contexto de 

emprego na linha 02, que a palavra “estreita”. 

QUESTÃO 68 – Assinale a definição que melhor explica o contexto de ocorrência da palavra “aplicava” 

(l. 34). 

A) Pôr em prática; manipular. 

B) Prescrever como medicamento; receitar. 

C) Atribuir pena, castigo a; infligir, impor. 

D) Investir; acrescentar, adicionar. 

E) Dirigir com afinco; concentrar. 

QUESTÃO 69 – Analise as assertivas a seguir, a respeito da palavra “indigentes” (l. 25). 
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I. Na linha 25, o pronome demonstrativo esses tem como referente a palavra “indigentes” 

mencionada anteriormente. 

II. Na linha 31, o referente do pronome relativo que é a sigla INAMPS. 

III. Na linha 39, o pronome demonstrativo esta tem como referente a palavra “situação”, que será 

explicada posteriormente no período. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 
 

 

 

(  ) Na linha 06, a dupla vírgula hachurada indica a separação de uma oração adjetiva explicativa. 

(  ) A dupla vírgula hachurada das linhas 11 e 12 marca a separação de uma oração apositiva. 

(  ) Na linha 20, o par de vírgulas hachuradas marca a ocorrência de um adjunto adverbial intercalado. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – F – V. 

B) V – F – F. 

C) V – V – V. 

D) F – F – V. 

E) F – V – F. 
 

 

 

A) Decorrentes. 

B) Assistência. 

C) Conveniado. 

D) Competência. 

E) Filantrópico.  
 

 

 

A) Cidadãos de 1ª e 2ª classe.  

B) Contribuintes da previdência. 

C) Serviços de saúde. 

D) Rede de serviços. 

E) Atuação do poder público. 
 

 

 

A) O fim da exigência da carteira do INAMPS para que houvesse o atendimento nos hospitais próprios 

e conveniados da rede pública.  

B) O fim da exigência da carteira do INAMPS para que houvessem o atendimento nos hospitais próprios 

e conveniados da rede pública. 

C) O fim da exigência da carteira do INAMPS para haver o atendimento nos hospitais próprios e 

conveniados da rede pública. 

D) O fim da exigência da carteira do INAMPS para haverem o atendimento nos hospitais próprios e 

conveniados da rede pública. 

E) O fim da exigência da carteira do INAMPS para atenderem nos hospitais próprios e conveniados da 

rede pública. 

QUESTÃO 70 – Considerando o emprego de recursos coesivos, analise a assertiva a seguir: 

QUESTÃO 71 – Considerando o emprego correto da vírgula, analise as assertivas a seguir e assinale 

V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

QUESTÃO 72 – Assinale a alternativa na qual a palavra NÃO apresente o mesmo número de fonemas 

das demais. 

QUESTÃO 73 – Assinale a alternativa na qual o termo sublinhado seja um complemento nominal. 

QUESTÃO 74 – Assinale a alternativa que indica o desenvolvimento da forma nominal: “o fim da 

exigência da carteira do INAMPS para o atendimento nos hospitais próprios e conveniados da rede 

pública” (l. 45-47) para uma oração desenvolvida. 



628_BASE_NS_TIPO2_12/1/202210:49:56 

Execução: Fundatec 
NÍVEL SUPERIOR 

 

A) Dessa forma, ações de promoção da saúde e prevenção de doenças são desenvolvidas, 

fundamentalmente, pelo Ministério da Saúde (MS) e pelas Secretarias de Saúde dos Estados e 

Municípios. 

B) Dessa forma, ações de promoção da saúde e prevenção de doenças foram desenvolvidas, 

fundamentalmente, pelo Ministério da Saúde (MS) e pelas Secretarias de Saúde dos Estados e 

Municípios. 

C) Dessa forma, ações de promoção da saúde e prevenção de doenças eram desenvolvidas, 

fundamentalmente, pelo Ministério da Saúde (MS) e pelas Secretarias de Saúde dos Estados e 

Municípios. 

D) Dessa forma, ações de promoção da saúde e prevenção de doenças desenvolveram-se, 

fundamentalmente, pelo Ministério da Saúde (MS) e pelas Secretarias de Saúde dos Estados e 

Municípios. 

E) Dessa forma, ações de promoção da saúde e prevenção de doenças desenvolvem-se, 

fundamentalmente, pelo Ministério da Saúde (MS) e pelas Secretarias de Saúde dos Estados e 

Municípios. 
 

 

 

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4. 

E) 5. 
 

 

 

A) 3. 

B) 4. 

C) 5. 

D) 6. 

E) 7. 
 

 

 

A) Sujeito Simples. 

B) Sujeito Composto. 

C) Sujeito Desinencial. 

D) Sujeito Indeterminado. 

E) Oração sem sujeito. 
 

 

 

A) “que podia pagar os serviços de saúde por sua própria conta” (l. 04). 

B) “que eram prestados por instituições de caráter filantrópico” (l. 26). 

C) “que a assistência à saúde fosse de modo mais ou menos proporcional” (l. 35-36). 

D) “que estavam por vir” (l. 44). 

E) “que aproximavam sua ação” (l. 44-45). 

 

QUESTÃO 75 – Assinale a alternativa que indica a correta transposição do trecho a seguir para a voz 

passiva, mantendo-se as relações de tempo e modo do texto: “Dessa forma, o Ministério da Saúde 

(MS) e as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios desenvolviam, fundamentalmente, ações de 

promoção da saúde e prevenção de doenças”. 

QUESTÃO 76 – Assinale o número do termo que indica o núcleo do objeto direto do verbo “gerar” no 

período a seguir: “começou a gerar, no seio (1) da comunidade de profissionais da saúde (2), de 

sanitaristas e da própria sociedade (3) brasileira, um movimento (4) na direção de uma reforma (5) 

sanitária e de uma transformação dos paradigmas do sistema de saúde.” (l. 40-43). Os números 

correspondem ao termo sublinhado imediatamente anterior a ele. 

QUESTÃO 77 – Assinale a alternativa que indica o número correto de preposições presentes no trecho 

a seguir, incluindo as que possam aparecer contraídas com outras palavras. “Essa lógica de 

estruturação e financiamento das atividades de atenção e assistência à saúde, além das evidentes 

d...criminações dela decorrentes” 

QUESTÃO 78 – Assinale a alternativa que classifica corretamente o sujeito da oração a seguir: “Dessa 

forma, o Ministério da Saúde (MS) e as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios desenvolviam, 

fundamentalmente, ações de promoção da saúde”. 

QUESTÃO 79 – Assinale a alternativa na qual a palavra “que” NÃO esteja sendo empregada como 

pronome relativo. 
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A) A locução adjetiva correspondente a esse adjetivo é “de cuidado”. 

B) A palavra indica uma qualidade humana. 

C) Pode-se usar a palavra “indulgente” com o mesmo sentido de emprego do texto. 

D) A palavra tem como radical “carid”, de caridade. 

E) Um antônimo possível para o adjetivo é a palavra “altruísta”. 

 

QUESTÃO 80 – Assinale a alternativa correta acerca do adjetivo “caritativa” (l. 25). 



 

 

 

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO RIO GRANDE DO SUL – IPE SAÚDE 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 

 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante 

das provas e das normas que regem esse certame. 

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, 

permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de 

qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata 

exclusão do certame. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 80 (oitenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e 

E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas. 

6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar 

a Ata de Prova. 

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução desse certame. 
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INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 01 – O recurso do Windows 10 que, quando acionado, mantém o computador ligado com 

baixo consumo de energia e com o monitor desligado é chamado: 

 

A) Suspender. 

B) Repousar. 

C) Desligar. 

D) Reiniciar. 

E) Desconectar. 

 

 

QUESTÃO 02 – No editor de textos Word 2016, para selecionar uma única palavra do texto, basta: 

 

A) Pressionar <Ins> com o cursor sobre a palavra. 

B) Pressionar <Delete> com o cursor sobre a palavra. 

C) Pressionar <Ctrl> com o cursor sobre a palavra. 

D) Clicar uma vez na palavra. 

E) Clicar duas vezes na palavra. 

 

 

QUESTÃO 03 – Em uma planilha do Microsoft Excel 2016, para efetuar a soma da célula B2 até a 

célula G2, armazenando o resultado na célula H2, deve-se inserir nesta célula a fórmula SOMA escrita 

da seguinte forma: 

 

A) SOMA(B2,G2) 

B) SOMA(B2:G2) 

C) =SOMA(B2:G2) 

D) =SOMA(B2,G2) 

E) =SOMA(B2;G2) 

 

 

QUESTÃO 04 – As teclas de atalho utilizadas para abrir uma nova guia do Google Chrome em um 

ambiente Windows são: 

 

A) <Ctrl>+a 

B) <Ctrl>+t 

C) <Shift>+a 

D) <Shift>+t 

E) <Alt>+a 

 

 

QUESTÃO 05 – No Mozilla Firefox, ao clicar no ícone com uma casinha, quando encontrado na barra 

de ferramentas, é aberta a: 

 

A) Configuração do Firefox. 

B) Configuração da página aberta. 

C) Página inicial do Firefox. 

D) Primeira página visitada. 

E) Última página visitada. 

 

 

QUESTÃO 06 – O malware que criptografa os dados visíveis para o usuário, com o objetivo de solicitar 

o resgate das informações criptografadas, é denominado: 

 

A) Adware. 

B) Spyware. 

C) Vírus polimórficos. 

D) Cavalo de Troia. 

E) Ransomware. 
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QUESTÃO 07 – O ataque planejado a um computador ou a algum serviço que nele esteja sendo 

executado, de forma a exigir todos os recursos dele, impedindo que os usuários possam utilizá-lo, 

deixando esta máquina ou serviço indisponível, é chamado de: 

 

A) Ataque de negação de serviços, conhecido pela sigla (DoS). 

B) Ataque para monopolizar os serviços, conhecido pela sigla (MoS). 

C) Bloqueio de serviço por uso de recursos, conhecido pela sigla (SBR). 

D) Bloqueio de serviço por demanda, conhecido pela sigla (DSB). 

E) Trava de serviço, conhecido pela sigla (SL). 

 

 

QUESTÃO 08 – O Microsoft Outlook 2016 possui duas formas de responder a um e-mail recebido, 

quais sejam: 

 

A) Responder e Enviar.  

B) Responder e Encaminhar. 

C) Responder e Responder a Todos. 

D) Enviar e Responder a Todos. 

E) Enviar e Encaminhar. 

 

 
QUESTÃO 09 – Em relação aos fundamentos especificados no Art. 2º da Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais (LGPD), o fundamento que NÃO faz parte dessa Lei é: 

 

A) Respeito à privacidade. 

B) Autodeterminação informativa. 

C) Inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. 

D) Liberdade na divulgação de dados pessoais em meios digitais, seguindo o princípio da liberdade de 

informação. 

E) Liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. 

 

 

QUESTÃO 10 – As tabelas que definem, a partir da origem e do destino de cada pacote, se eles são 

permitidos, monitorados ou bloqueados pelo firewall são denominadas: 

 

A) Tabelas de configuração do firewall. 

B) Tabelas de alocação de pacotes. 

C) Listas de histórico de uso da rede pelo usuário. 

D) Listas de usuários da rede. 

E) Listas de controle de acesso. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 

 

QUESTÃO 11 – Três irmãs abriram uma loja para vendas online. Ana investiu R$ 1.200,00, Betina 

investiu R$ 1.600,00 e Cláudia investiu R$ 800,00. Ao final de 6 meses de trabalho, obtiveram um 

lucro de R$ 4.320,00 reais, que foi dividido em três partes diretamente proporcionais ao valor que 

cada uma investiu. Com base nessas informações, podemos afirmar que: 

 

A) Ana recebeu R$ 1.920,00. 

B) Betina recebeu R$ 1.440,00. 

C) Cláudia e Betina receberam juntas o total de R$ 3.360,00. 

D) Cláudia recebeu R$ 480,00 a mais do que Ana. 

E) Betina recebeu R$ 480,00 a mais do que Ana. 

 

 

QUESTÃO 12 – Em uma empresa de peças para computadores, 24 funcionários trabalham na 

produção. Juntos, eles fazem, ao longo de 6h de trabalho diário, 960 peças. Após receber um grande 

pedido de um cliente, a empresa pretende contratar mais funcionários para entregar as peças que 

foram vendidas. Quantos funcionários novos a empresa deverá contratar para que possa produzir 

1600 peças, se o trabalho for feito ao longo de 8h diárias? 

 

A) 30 funcionários. 

B) 24 funcionários. 

C) 10 funcionários. 

D) 6 funcionários. 

E) 4 funcionários. 

 

 

QUESTÃO 13 – No gráfico abaixo, está indicado o número de veículos emplacados no Brasil, de 16 a 

20 de março de 2020, de acordo com dados da revista Quatro Rodas, publicada em abril de 2020. 

 

 
 

Fonte: https://quatrorodas.abril.com.br/noticias/brasil-pre-coronavirus-vendia-10-000-carros-dia-agora-mal-
passa-de-1-000/ 

 

Com base nesse gráfico, são feitas as seguintes estimativas:  
 

I. Comparando o número de emplacamentos do dia 16 e do dia 17, podemos dizer que houve um 

aumento, no número de emplacamentos, de aproximadamente 10%. 

II. Comparando o número de emplacamentos do dia 18 e do dia 19, podemos dizer que houve uma 

queda, no número de emplacamentos, de aproximadamente 25%. 

III. Comparando o número de emplacamentos do dia 19 e do dia 20, podemos dizer que houve uma 

redução, no número de emplacamentos, de aproximadamente 20%. 
 

Sendo assim, assinale a alternativa correta. 
 

A) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 

B) As afirmações I e II são verdadeiras. 

C) As afirmações I e III são verdadeiras. 

D) As afirmações II e III são verdadeiras.  

E) As afirmações I, II e III são falsas. 
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QUESTÃO 14 – Para comprar um celular, Marcos precisa de R$ 580,00 a mais do que tem. Se ele 

tivesse o dobro da quantia que possui, ele compraria o celular e ainda ficaria com R$120,00. Com 

base nesses dados, podemos afirmar que: 

 

A) Marcos tem R$ 500,00. 

B) Marcos tem R$ 1.280,00. 

C) O celular que Marcos pretende comprar custa R$1.280,00. 

D) O celular que Marcos pretende comprar custa R$ 700,00. 

E) O celular custa R$1.200,00, e Marcos tem R$ 500,00. 

 

 

QUESTÃO 15 – Em uma turma de matemática, o professor aplicou dois trabalhos e duas provas ao 

longo do trimestre. Para cada trabalho, o professor atribuiu peso 2 e, para cada prova, atribuiu peso 

3. Ao final do trimestre, a aluna Mariana obteve as seguintes notas: 

 

Nome da aluna Nota trabalho 1 Nota trabalho 2 Nota prova 1 Nota prova 2 

Mariana 6,8 7,3 5,4 8,0 

 

Com base nessas notas e no peso atribuído pelo professor a cada atividade, podemos dizer que, ao 

final do trimestre, a aluna Mariana obteve média igual a: 

 

A) 6,84. 

B) 6,88. 

C) 6,90. 

D) 7,00. 

E) 7,63. 

 

 

QUESTÃO 16 – De acordo com a lógica proposicional, mais precisamente, as equivalências lógicas e 

as leis de De Morgan, podemos dizer que a negação da sentença “O sol nasce e os pássaros cantam” 

é: 

 

A) O sol não nasce e os pássaros não cantam. 

B) O sol não nasce ou os pássaros não cantam. 

C) O sol nasce se, e somente se, os pássaros cantam. 

D) O sol nasce e os pássaros não cantam. 

E) O sol nasce ou os pássaros não cantam. 

 

 

QUESTÃO 17 – Considerando como universo o conjunto U={0,1,2,3,4,5} e as sentença abertas 
𝑝(𝑥): 𝑥 + 3 é 𝑝𝑎𝑟 e 𝑞(𝑥): 𝑥 + 3 = 7 , podemos dizer que o conjunto verdade de 𝑝(𝑥) ∧ ~𝑞(𝑥) é: 

 

A) {4} 

B) {0,1,2} 

C) {1,3,5} 

D) {0,1,2,3,5} 

E) {0,1,2,3,4,5} 
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QUESTÃO 18 – A tabela-verdade da proposição ((𝑝 ∧ 𝑞) → ~𝑟) ⟷ 𝑞 está incompleta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os valores lógicos que completam a tabela considerando a ordem, de cima para baixo, são: 

 

A) V – F – V – F. 

B) F – V – F – V. 

C) F – V – V – V.  

D) V – V – F – F.  

E) V – F – F – F. 

 

 

QUESTÃO 19 – Considerando a proposição “Todo professor de estatística é professor de lógica”, dizer 

que, de acordo com as regras da lógica para a negação de proposições quantificadas, a sua negação, 

é: 

 

A) Todo professor de estatística não é professor de lógica. 

B) Nenhum professor de estatística é professor de lógica. 

C) Nenhum professor de lógica é professor de estatística. 

D) Existe professor de estatística que não é professor de lógica. 

E) Existe professor de lógica que não é professor de estatística. 

 

 

QUESTÃO 20 – Sabendo que é verdade que “Todo professor de lógica é professor de matemática” e 

“Todo professor de matemática é professor de estatística”, podemos afirmar que: 

 

A) Existe professor de lógica que não é professor de estatística. 

B) Todo professor de estatística é professor de matemática. 

C) Existe professor de matemática que não é professor de estatística. 

D) Todo professor de estatística é professor de lógica. 

E) Todo professor de lógica é professor de estatística. 
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realidade, os conhecimentos rigorosos entre razão e experiência e os saberes interventivos e 

procedimentais constituem-se componentes fundamentais para capturar a essência do fenômeno. 

B) O perfil de profissional que nele se delineia prioriza a competência técnica, a crítica teórica e os 

compromissos ético-políticos. 

C) A pesquisa assume um papel decisivo na conquista de um estatuto acadêmico. 

D) O caráter investigativo é constitutivo de grande parte das competências/atribuições profissionais. 

E) Consideram-se a investigação e a intervenção elementos que, embora de naturezas distintas, 

compreendem a dialética do modo de ser da profissão, claramente expresso nas 

competências/atribuições profissionais. 

 

empiria, da epiderme do real. 

B) da atitude pragmática. 

C) do voluntarismo, que permite ao sujeito realizar a síntese, como um movimento de apreensão do 

real por meio da luta dos opostos. 

D) da razão dialética que fragmentação teoria e prática. 

E) da razão crítico-dialética. 

 

estabelecidas como princípios formativos e condição central da formação profissional e da relação 

teoria e realidade, defendendo, portanto, a unidade entre o pensar e o agir. 

B) Refletir acerca do lugar que a dimensão investigativa tem assumido na formação profissional, tendo 

por base as Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social (1996), significa tentar construir 

enfrentamentos, calcados pelos valores edificados a partir do arranjo teórico-doutrinário, via 

projeto libertário.  

C) A partir de meados de 1990, a dimensão investigativa passou a ser requisitada com maior ênfase, 

exigência para construção da prática profissional. 

D) Independente da instituição de atuação do assistente social, a dimensão investigativa proporciona 

a construção de subsídios para o profissional pensar e repensar a atuação profissional dele. 

E) Entendemos a dimensão investigativa como um processo que precisa ser aguçado e desenvolvido 

na graduação em Serviço Social.  

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO �� 1 – Assinale a alternativa INCORRETA no que se refere à dimensão investigativa no 

exercício profissional de acordo com as ideias e as produções de Yolanda Guerra. 

 

A) Na relação dialética entre investigar e descrever, desvelando as possibilidades de ação contidas na 

 

QUESTÃO �� 2 – Analise a citação a seguir: 

 

“O conhecimento resultante dos procedimentos da razão vai além da apreensão da imediaticidade da 

vida cotidiana. Ele busca captar a processualidade contraditória de seus objetos e visa a refiguração, 

no nível do pensamento, do seu movimento. O fenômeno é (apenas e necessariamente) o ponto de 

partida do conhecimento. Neste nível, o conhecimento se organiza mediante categorias analíticas. 

Estas são sínteses mentais dos nossos esforços em compreender o movimento do real, sua lógica 

constitutiva e de nos comportarmos adequadamente frente a ele. O conhecimento é tanto mais 

verdadeiro enquanto ele conseguir captar, por meio de categorias analíticas, o movimento, as 

determinações, os modos de ser dos processos analisados, bem como a lógica do movimento de 

constituição dos processos, que se expressam na consciência do sujeito e se constituem no “concreto 

pensado” (MARX, 1983, p. 219)” (GUERRA, 2009). 

 

Yolanda Guerra, ao tratar da dimensão investigativa no exercício profissional, parte de uma 

determinada leitura. Pode-se dizer que há níveis e graus de conhecimento, são eles: oriundo da 

intuição, oriundo do entendimento e, por último, aquele oriundo 

 

A) do fortalecimento do empirismo, no qual o entendimento se localiza no nível dos fenômenos, da 

 

QUESTÃO �� 3 – Assinale a alternativa INCORRETA acerca dos trechos extraídos do artigo A 

particularidade da dimensão investigativa na formação e prática profissional do assistente social, de 

Carlos Antonio de Souza Moraes. 

 

A) Parte-se da compreensão e defesa de que as dimensões investigativa e interventiva devem ser 
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I. Parte-se da premissa de que o exercício profissional do assistente social exige uma atitude 

investigativa constante para que não se torne meramente pragmática, sem intencionalidade e 

clareza de finalidade. 

II. O Serviço Social é uma profissão investigativa e interventiva. Portanto, as análises de seus 

estudos e pesquisas precisam ser realizadas a partir de situações concretas e possuir utilidade 

social, interessando, portanto, o conhecimento realizado apenas com finalidade descritiva e 

contemplativa. 

III. A postura investigativa é um suposto para a sistematização teórica e prática do exercício 

profissional, assim como para a definição de estratégias e o instrumental técnico que 

potencializam as formas de enfrentamento da desigualdade social. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 

 

autonomia, compromisso com a qualidade dos serviços prestados, emancipação e plena expansão 

dos indivíduos sociais. 

B) Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo. 

C) Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda sociedade, com vistas 

à garantia dos direitos civis sociais e políticos das classes trabalhadoras. 

D) Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação política e da 

riqueza socialmente produzida. 

E) Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure universalidade de acesso aos 

bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática. 

 

 

 

 

QUESTÃO �� 4 – Analise o trecho abaixo extraído do artigo A particularidade da dimensão investigativa

na formação e prática profissional do assistente social, de Carlos Antonio de Souza Moraes: 

 

“Desta forma, uma primeira indicação geral, independente da ___________ de atuação do assistente 

social, é que a dimensão investigativa proporciona a construção de subsídios para o profissional pensar 

e repensar a atuação profissional dele (...) Isso significa que há um discurso crítico, colocado em 

xeque no contexto de ______________ , mas que tem conseguido sobreviver no interior de algumas 

universidades e vem sendo reproduzido, majoritariamente, entre os assistentes sociais trabalhadores 

em diferentes instituições. Assim, foi possível identificar a dimensão investigativa como constitutiva 

da __________ de um grupo de assistentes sociais, por intermédio dos seguintes depoimentos dos 

profissionais entrevistados” (MORAES, 2015). 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) universidade – fordismo keynesiano – descrição 

B) universidade – pós-fordismo – condição de assalariamento 

C) instituição – mercantilização da educação superior – intervenção profissional 

D) atribuição privativa – empiria – política pública 

E) instituição – reforma universitária – dimensão ético-política 

 

 

QUESTÃO �� 5 – Analise abaixo os trechos extraídos do artigo A atitude investigativa no trabalho do 

assistente social, de Cristina Kologeski Fraga: 

 

 

QUESTÃO �� 6 – Assinale a alternativa INCORRETA em relação aos princípios fundamentais do Código

de Ética de 1993. 

 

A) Reconhecimento do pluralismo como valor ético central e das demandas políticas a ela inerentes – 
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I. Constitui direito do/a assistente social livre exercício das atividades inerentes à Profissão. 

II. Constitui direito do/a assistente social inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos 

e documentação, garantindo o sigilo profissional. 

III. Constitui atribuição privativa do/a assistente social a participação na elaboração e gerenciamento 

das políticas sociais, e na formulação e implementação de programas sociais. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

 

responsável pelo setor de Covid. 

B) Eventual contraindicação das videochamadas por parte do profissional de saúde assistente deverá 

ser justificada e anotada no prontuário. 

C) As videochamadas serão realizadas respeitando-se os protocolos sanitários e de segurança com 

relação aos equipamentos utilizados. 

D) As videochamadas serão realizadas mesmo no caso de pacientes inconscientes, desde que 

previamente autorizadas pelo próprio paciente enquanto gozava de capacidade de se expressar de 

forma autônoma, ainda que oralmente, ou por familiar. 

E) O serviço de saúde zelará pela confidencialidade dos dados e das imagens produzidas durante a 

videochamada e exigirá firma do paciente, dos familiares e dos profissionais de saúde em termo 

de responsabilidade, vedada a divulgação de imagens por qualquer meio que possa expor pacientes 

ou o serviço de saúde. 

 

I. Os serviços de saúde propiciarão, no mínimo, 1 (uma) videochamada diária aos pacientes 

internados em enfermarias, apartamentos e unidade de terapia intensiva, respeitadas as 

observações médicas sobre o momento adequado. 

II. Os serviços de saúde são responsáveis pela operacionalização e pelo apoio logístico para o 

cumprimento do estabelecido nesta Lei. 

III. As videochamadas são expressamente proibidas no caso de pacientes inconscientes. 

IV. Eventual contraindicação das videochamadas por parte do profissional de saúde assistente deve 

ser acatada mesmo que sem justificativa. 

 

Quais estão corretas?  

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) Apenas II e IV. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO �� 7 – Analise as assertivas abaixo em relação às informações extraídas do Código de Ética 

de 1993: 

 

 

QUESTÃO �� 8 – Sobre a Lei nº 14.198/2021, que dispõe sobre videochamadas entre pacientes 

internados em serviços de saúde impossibilitados de receber visitas e seus familiares, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

A) A realização das videochamadas deverá ser seguidamente autorizada pelo Assistente Social 

 
QUESTÃO �� 9 – Analise as assertivas abaixo sobre a Lei nº 14.198/2021: 
 



628_CE_14_NS_18/1/202211:15:21 

Execução: Fundatec 
ANALISTA DE GESTÃO EM SAÚDE – ÁREA SERVIÇO SOCIAL 

 

“A concepção de __________________ representa um dos maiores avanços da Constituição Federal 

de 1988, no que se refere à proteção social e no atendimento às históricas reivindicações da classe 

_____________. Está inserida no capítulo “Da Ordem Social” e é composta pelo tripé Saúde, 

Assistência Social e Previdência Social. Representa a promessa de afirmação e extensão de direitos 

sociais em nosso país, em consonância com as transformações sociopolíticas que se processaram. 

Nessa direção, destaca-se como significativo na concepção de Seguridade Social: a universalização; 

a concepção de direito social e dever _____________; o estatuto de política pública à assistência 

social; a definição de fontes de financiamento e novas modalidades de gestão democrática e 

descentralizada com ênfase na participação social de novos sujeitos sociais, com destaque para os 

conselhos e conferências” (CFESS, 2010). 
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

A) Assistência Humanitária – proletária – da sociedade civil 

B) Seguridade Social – sindicalizada – da família 

C) Seguridade Social – trabalhadora – do Estado 

D) Seguridade Social – trabalhadora – da família 

E) Assistência Humanitária – trabalhadora – do Estado 
 

Assistentes Sociais na Assistência Social” (CFESS, 2011): 
 

“ ____________, portanto, não é e não deve ser confundido com Assistência Social, embora desde a 

origem da profissão, os/as assistentes sociais atuem no desenvolvimento de ações socioassistenciais, 

assim como atuem nas políticas de saúde, educação, habitação, trabalho, entre outras. A identidade 

da profissão não é estática e sua construção histórica envolve a resistência frente às contradições 

sociais que configuram uma situação de barbárie, decorrentes do atual estágio da sociabilidade do 

capital em sua fase de produção destrutiva, com graves consequências na _______________. A 

política de Assistência Social, por sua vez, comporta equipes de trabalho ______________, sendo que 

a formação, experiência e intervenção histórica dos/as assistentes sociais nessa política social não só 

os habilitam a compor as equipes de trabalhadores/as, como atribuem a esses/as profissionais um 

papel fundamental na consolidação da Assistência Social como direito de cidadania”.  
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

A) Serviço Social – reprodução do capital – multidisciplinares 

B) Serviço Social – linha de produção – multidisciplinares 

C) Serviço Social – força de trabalho – interprofissionais 

D) Saúde – força de trabalho – interprofissionais 

E) Saúde – força de trabalho – transdisciplinares 
 

assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) Desde a década de oitenta, afirma-se que o Serviço Social é uma especialização do trabalho da 

sociedade, inscrita na divisão social e técnica do trabalho social. 

B) A particularidade do Serviço Social no âmbito da divisão social e técnica do trabalho coletivo é 

organicamente vinculada às configurações estruturais e conjunturais da “questão social” e às 

formas históricas de seu enfrentamento, que são permeadas pela ação dos trabalhadores, do capital 

e do Estado. 

C) A “questão social” é indissociável da sociabilidade capitalista fundada na exploração do trabalho, 

que a reproduz ampliadamente. 

D) Foram as lutas sociais que, rompendo o domínio privado nas relações entre capital e trabalho, 

extrapolaram a “questão social” para a esfera pública. 

E) Pensar a “questão social” nas particularidades brasileiras supõe reconhecer que a transição do 

capitalismo financeiro ao monopolista no Brasil foi presidida por uma burguesia com forte 

orientação democrática e nacionalista voltada à construção de um desenvolvimento capitalista 

interno autônomo. 

QUESTÃO �� 0 – Analise a citação abaixo extraída do documento “Parâmetros para Atuação de 

Assistentes Sociais na Saúde” (CFESS, 2010): 

 

QUESTÃO �� 1 – Analise a citação abaixo extraída do documento “Parâmetros para Atuação de 

 

QUESTÃO �� 2 – Acerca da “questão social” e o Serviço Social nos termos de Marilda Villela Iamamoto,
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(  ) Na raiz da “questão social”, na atualidade, encontram-se as políticas governamentais 

favorecedoras da esfera financeira e do grande capital produtivo – das instituições e mercados 

financeiros e empresas multinacionais, enquanto forças que capturam o Estado, as empresas 

nacionais e o conjunto das classes e grupos sociais, que passam a assumir os ônus das chamadas 

“exigências dos mercados”. 

(  ) As múltiplas manifestações da questão social, sob a órbita do capital, tornam-se objeto de ações 

filantrópicas e de benemerência e de “programas focalizados de combate à pobreza”, que 

acompanham a mais ampla privatização, as múltiplas manifestações da questão social, sob a 

órbita do capital, tornam-se objeto de ações filantrópicas e de benemerência e de “programas 

focalizados de combate à pobreza”, que acompanham a mais ampla privatização”. 

(  ) O pensamento neoliberal estimula um vasto empreendimento de “refilantropização do social” com 

seus chamamentos à “sociedade civil” e opera uma profunda despolitização da “questão social”, 

ao desqualificá-la em suas dimensões de questão pública, questão política e questão nacional. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – F – V. 

B) V – V – V. 

C) V – V – F. 

D) F – F – V. 

E) F – V – F. 
 

 

 

A) As vanguardas operárias acederam, no seu processo de luta, à consciência política de que as 

questões sociais estão necessariamente descoladas da sociedade burguesa. 

B) A nova questão social é constitutiva do capitalismo: não se suprime aquela se este se conservar. 

C) A análise foucaultiana fundada no caráter explorador do regime do capital permite, muito 

especialmente, situar com radicalidade histórica a “questão social”, isto é, distingui-la das 

expressões sociais derivadas da escassez nas sociedades que precederam a ordem burguesa. 

D) A análise de conjunto que Marx oferece na Obra Relações Sociais e Serviço Social, revela, 

luminosamente, que a “questão social” está elementarmente determinada pelo traço próprio e 

peculiar da relação capital/trabalho – a exploração.  

E) Inexiste qualquer nova “questão social”. O que se deve investigar, para além da permanência de 

manifestações “tradicionais” da “questão social”, é a emergência de novas expressões da “questão 

social” que é insuprimível sem a supressão da ordem do capital. 
 

 

 

“À quebra do quase monopólio do conservadorismo político na profissão seguiu-se a quebra do quase 

monopólio do seu conservadorismo teórico e metodológico. Concomitantemente – e este componente 

atravessará os anos oitenta e permanecerá na agenda profissional ao largo da década seguinte -, 

ganhou peso o debate sobre a formação profissional: a reforma curricular de 1982 foi precedida e 

sucedida por amplas e produtivas discussões, fortemente estimuladas pela antiga ABESS Todos os 

esforços foram dirigidos no sentido de adequar a formação profissional, em nível de graduação, às 

novas condições postas seja pelo enfrentamento, num marco democrático, da “questão social” 

exponenciada pela ditadura, seja pelas exigências intelectuais que a massa crítica em crescimento 

poderia atender” (NETTO, 2012). 
 

José Paulo Netto, ao debater sobre uma história iniciada na transição da década de 1970 à de 1980, 

contudo no que se refere à construção do projeto ético-político do Serviço Social, parte do período 

da(o): 
 

A) Arranjo Teórico Doutrinário. 

B) Estado Novo. 

C) Reconceituação do Serviço Social na América Latina. 

D) Neodesenvolvimentismo. 

E) Renovação do Serviço Social. 

QUESTÃO �� 3 – Analise abaixo as reflexões que tratam do tema “questão social” e o Serviço Social 

nos termos de Marilda Villela Iamamoto e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.  

QUESTÃO �� 4 – Assinale a alternativa correta acerca das reflexões abaixo, no que se refere ao tema 

do Capitalismo nos termos de José Paulo Netto. 

QUESTÃO �� 5 – Analise abaixo a citação de José Paulo Netto: 
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riscos. 

B) Descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e 

comando único das ações em cada esfera de governo. 

C) Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas 

e no controle das ações em todos os níveis. 

D) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, 

garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. 

E) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável 

pelas demais políticas públicas. 

 

federativos. 

B) Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de 

qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação 

vexatória de necessidade. 

C) Defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões 

socioassistenciais. 

D) A vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das 

famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos. 

E) Inscrição no Conselho Municipal ou no Distrito Federal. 

 

I. Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada 

esfera de governo. 

II. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, 

garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. 

III. Descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e 

comando único das ações em cada esfera de governo. 

 

Quais se referem corretamente a uma diretriz da assistência social? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

casos de internação de criança ou adolescente. 

B) Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários. 

C) Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. 

D) Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 

E) A busca à família extensa. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO �� 6 – Assinale a alternativa que se refere corretamente a um objetivo da assistência social,
conforme a Lei nº 8.742/1993. 
 
A) A proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de 

 

QUESTÃO �� 7 – Assinale a alternativa que se refere corretamente a um princípio da assistência social,

conforme a Lei nº 8.742/1993. 

 

A) Consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes 

 
QUESTÃO �� 8 – Analise as assertivas abaixo com as informações extraídas da Lei nº 8.742/1993: 
 

 

QUESTÃO �� 9 – Assinale a alternativa que se refere corretamente a uma das garantias de prioridade 

estabelecidas pelo Art. 4º da Lei nº 8.069/1990. 

 

A) Proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos 
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I. A garantia de prioridade compreende preferência na formulação e na execução das políticas sociais 

públicas. 

II. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação 

ou omissão, aos seus direitos fundamentais. 

III. Incumbe ao poder público garantir, à gestante e à mulher com filho na primeira infância que se 

encontrem sob custódia em unidade de privação de liberdade, ambiência que atenda às normas 

sanitárias e assistenciais do Sistema Único de Saúde para o acolhimento do filho, em articulação 

com o sistema de ensino competente, visando ao desenvolvimento integral da criança. 

IV. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, 

são obrigados a manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, 

pelo prazo de dezoito anos. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e IV. 

B) Apenas II e III. 

C) Apenas I, III e IV. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 

 

I. Da família. 

II. Da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. 

III. Apenas da família. 

IV. Exclusivamente do poder público. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas III e IV. 

D) Apenas I, II e III. 

E) Apenas II, III e IV. 

 

sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. 

D) Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo 

sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento. 

E) Oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material 

didático aos programas educacionais a ele destinados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO �� 0 – Analise as assertivas abaixo acerca da Lei nº 8.069/1990 (ECA): 

 

 
QUESTÃO �� 1 – Conforme a Lei nº 8.069/1990 (ECA), Art. 4º, o dever de assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária é: 
 

 
QUESTÃO �� 2 – Assinale a alternativa correta, acerca da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), 
sobre uma das questões que a garantia de prioridade compreende. 
 
A) Opinião e expressão. 
B) Atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios. 
C) Direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a 
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I. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 

proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento 

moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 

 

colonização de países europeus, sobretudo de Portugal, teve como principal força de trabalho do 

país, nos seus primeiros anos, a existência as pessoas trazidas à força do continente africano. 

B) Esse povo, as pessoas trazidas à força do continente africano, que resistiu às mais diversas 

tentativas de aniquilação e que hoje é majoritário no território nacional, é denominado como 

população negra, e sua experiência no país é também compreendida por diversos intelectuais e 

ativistas negros como parte da diáspora africana. 

C) As relações entre europeus, indígenas e africanos foram marcadas por distinções de cunho racial. 

Ora por argumentos espirituais, ora por argumentos biológicos e médicos, e até mesmo pelo senso 

comum senhorial, negros e indígenas eram classificados e reclassificados ao olhar do europeu de 

forma igualitária, isto é, de forma a estabelecer equidade entre esses três grandes grupos. 

D) Somente após as classes sociais capitalistas emergirem e passarem a exercer forte determinação 

sobre os processos de relações sociais na maior parte do mundo, que a raça enquanto distintivo 

oficial trouxe implicações entre os grupos sociais nas metrópoles e colônias. 

E) No processo de transição do regime escravista para o capitalista, a mão de obra escravizada passa 

a ser substituída pela mão de obra livre e assalariada, sem contradições. O que significa dizer que 

o trabalhador que antes era escravizado foi absorvido como assalariado. 

 

capitalista e pressupõe a repartição da riqueza socialmente produzida pela classe dominante, que 

vende por meio de seu corpo a capacidade laborativa. 

B) A classe social é apenas resultado apenas do lugar que se ocupa no modo de produção capitalista, 

se detentor dos meios de produção ou se possuidor apenas de sua força de trabalho. 

C) A constituição da classe trabalhadora brasileira possui não apenas a exploração própria do 

capitalismo, mas é marcada por um profundo processo de subalternização demarcado pela 

escravização e pelo racismo. 

D) Além de compor o segmento mais baixo da superpopulação relativa, reduzidos ao pauperismo como 

“peso morto do exército industrial de reserva”, como “custos mortos” que o capital repassa para a 

classe trabalhadora, o precariado conta com pouco reconhecimento pelos demais sujeitos que 

compõem a classe trabalhadora. 

E) O Código Penal explicita de maneira direta a criminalização da pobreza e a definição de classe 

perigosa associada à insígnia de raça (pretos e mestiços). 

II. É apenas obrigação da família assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito 

à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 

cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

III. É obrigação do Estado e da família garantir à pessoa adulta e idosa a proteção à vida e à saúde, 

mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e 

em condições de dignidade. 

QUESTÃO �� 3 – Analise as assertivas abaixo extraídas da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso): 

 

 

QUESTÃO �� 4 – Assinale a alternativa correta sobre as explanações abaixo, extraídas do texto 

Relações raciais no Brasil: colonialidade, dependência e diáspora, de Leonardo Ortegal (2018). 

 

A) Exclusivamente, na América Latina, o Brasil, fundado enquanto Estado-nação a partir da 

 

QUESTÃO �� 5 – Assinale a alternativa correta sobre os trechos extraídos do artigo A relação de classe

e raça na formação da classe trabalhadora brasileira (2018), de Ellen Caroline Pereira e Simone Sobral

Sampaio. 

 

A) As classes sociais, na perspectiva marxista, são demarcadas a partir do modo de produção 
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Execução: Fundatec 
ANALISTA DE GESTÃO EM SAÚDE – ÁREA SERVIÇO SOCIAL 

I. O compromisso com a superação das desigualdades sociais, com o combate a todas as formas de 

opressão e exploração, faz parte do posicionamento do serviço social brasileiro somente a partir 

do período neodesenvolvimentista. 

II. Desconstruir preconceitos exige conhecimento, reflexão e posicionamento ético-político. 

III. A questão étnico-racial vincula-se ao próprio processo de construção desigual de nossas cidades, 

que reproduzem o modelo desigual e discriminatório da nossa formação societária. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

de profissionais do sexo feminino pela referência teórica franco-belga seguida da vertente norte-

americana na perspectiva da ação social. 

B) As pioneiras da Escola de Serviço Social no processo de urbanização e industrialização que avançara 

nos anos 1930 dirigiam sua ação às famílias operárias. 

C) Até esse período, década de 1930, a “questão social” era tratada como “caso de polícia” pelos 

sucessivos governos, à base de forte repressão aos operários organizados e em luta. 

D) Os socialistas, comunistas e anarquistas, se tornaram referência de um sindicalismo classista, 

autônomo, de organização desde os locais de trabalhos, de ênfase na ação direta, mobilizações 

massivas e greves regidas pelo princípio da democracia operária. 

E) Para que o crescimento econômico capitalista se expandisse pautado na gestão taylorista da força 

de trabalho, em meados das décadas de 1930 e 1940, era necessário que o Estado 

neodesenvolvimentista implementasse programas sociais que atendessem às reivindicações dos 

trabalhadores e ao mesmo tempo liberasse a força de trabalho economicamente ativa dos gastos 

com serviços sociais, como educação e saúde, para que pudessem consumir. 

 

identifica a presença da cesta básica, como forma de atenção à alimentação, questão que não 

compete mais o campo dos benefícios eventuais. 

B) A concessão de alimentos é um dos legados históricos da assistência social identificada desde as 

primeiras formas de prestação de auxílios e que permanece, em grande parte, até os dias atuais 

como incumbência dessa área. 

C) No âmbito da assistência social, seria possível, sim, pensar a provisão de alimentos em casos 

esporádicos, como diante de uma calamidade pública ou uma emergência, por exemplo. 

D) “Dar de comer aos famintos” compunha uma das catorze obras de misericórdia e orientava a prática 

dos “homens bons”, junto às Santas Casas, no exercício da piedade para com os pobres e 

miseráveis. 

E) A alimentação, enquanto uma atenção permanente e contínua, não se configura como um campo 

próprio da assistência social. 

 

 

QUESTÃO �� 6 – No editorial Questão étnico-racial: desigualdades, lutas e resistência, na Revista 

Serviço Social e Sociedade (2018), Dirce Koga, Raquel Santos Sant'Ana e Maria Lúcia Martinelli, 

refletem sobre o racismo e suas expressões socioinstitucionais. Analise as assertivas abaixo no que 

se refere às reflexões extraídas do texto das autoras: 

 

 

QUESTÃO �� 7 – Assinale a alternativa INCORRETA no que se refere às explanações extraídas do artigo

Memória: 80 anos do Serviço Social no Brasil: O III CBAS “O Congresso da Virada” 1979, de Maria

Beatriz Costa Abramides (2017). 

 

A) Fruto da disposição de jovens da ação católica, o curso de Serviço Social foi iniciado para a formação 

 

QUESTÃO �� 8 – Assinale a alternativa INCORRETA no que se refere às explanações extraídas do artigo

Cesta básica e assistência social: notas de uma antiga relação, de Gisele A. Bovolenta (2017). 

 

A) No âmbito das políticas públicas, mais precisamente junto à política de assistência social, já não se 
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Execução: Fundatec 
ANALISTA DE GESTÃO EM SAÚDE – ÁREA SERVIÇO SOCIAL 

I. A análise histórica aponta que o enfoque familiar e comunitário (na política de saúde) tem se 

reproduzido na perspectiva de controle das lutas sociais, seja pelo controle direto da vida dos 

trabalhadores na medicina social, seja pelo modelo médico e o caráter previdenciário dos sistemas 

de bem-estar, pela via integrativa da comunidade ao processo de desenvolvimento, bem como 

pela transferência de responsabilidades da perspectiva neoliberal. 

II. Apresentado como proposta contra-hegemônica e em prol dos interesses das classes subalternas, 

o modelo biomédico cartesiano assume uma funcionalidade, tanto nos países desenvolvidos, pela 

contenção de gastos com a saúde, como nos periféricos, com a tendência de reprodução dos 

discursos das agências internacionais, que colocam as estratégias de enfoque familiar e 

comunitário como espaços de integração para o desenvolvimento, considerando que as demandas 

sociais devem ser controladas. 

III. Ainda que haja a declaração de posicionamento de defesa do SUS, de seus princípios, e uma 

motivação para a construção de novas práticas assistenciais, à medida que essas ações passam 

a ser permeadas pelo processo de contrarreforma e de toda lógica neoliberal, sem mediações com 

as contradições societárias, há, consequentemente, o favorecimento da lógica privatista e 

flexibilizada. 

 

Quais estão INCORRETAS? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 

 

a Anotação da Responsabilidade Técnica do/a assistente social, perante a instituição, órgão, 

empresa e outros onde o/a assistente social atua profissionalmente. 

B) O Responsável Técnico tem a obrigação perante o CRESS e perante a entidade, de apor em 

documentos de sua responsabilidade, seu nome e número de registro do CRESS, indicando a 

qualidade de Responsável Técnico. 

C) É obrigatório ao/à assistente social, legalmente habilitado/a perante o Conselho Regional de Serviço 

Social competente, requerer a anotação de sua Responsabilidade Técnica, para atuar, nesta 

qualidade, como responsável pela equipe técnica ou do Setor, Departamento, Seção, mas não 

outros similares de Serviço Social em pessoa jurídica de direito público ou privado. 

D) Entende-se como responsável técnico o/a profissional assistente social em formação, que irá 

assumir, dentre outras, e parte ou integralmente, às funções e atividades, ora descritas: direção; 

planejamento, organização, orientação, avaliação, acompanhamento dos serviços prestados e 

execução de atividades, funções, atividades do Serviço Social e/ou da entidade como todo, assim 

como atribuições privativas de outras profissões. 

E) O/A profissional não está obrigado a desenvolver a atividade, em que figura como Responsável 

Técnico, com absoluta competência, diligência e eficiência e responsabilidade. 

 

 

QUESTÃO �� 9 – Analise abaixo as assertivas que se referem às explanações extraídas do artigo 

Expressões conservadoras no trabalho em saúde: a abordagem familiar e comunitária em questão, 

de Eliane Martins de Souza Guimarães (2017): 

 

 

QUESTÃO �� 0 – Sobre assessoria, consultoria, auditoria e supervisão técnica, assinale a alternativa 

correta abaixo, acerca das informações extraídas da Resolução CFESS nº 792/2017. 

 

A) Fica instituído no âmbito da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), 
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Execução: Fundatec 
NÍVEL SUPERIOR 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 51 a 70 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões.   

 

Para entender a gestão do SUS: antecedentes 
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Antes da criação do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência à saúde no país tinha 

uma estreita vinculação com as atividades previdenciárias, e o caráter contributivo do sistema 

de então gerava uma divisão da população brasileira em dois grandes grupos (além da 

pequena parcela da população que podia pagar os serviços de saúde por sua própria conta): 

previdenciários e não previdenciários.  

Essa divisão, que é profundamente injusta do ponto de vista social, separava a 

população brasileira em cidadãos de 1ª e de 2ª classe. Os de 1ª classe, representados pelos 

contribuintes da previdência, tinham, mesmo com as dificuldades inerentes ao sistema de 

então, um alcance mais amplo à assistência à saúde, dispondo de uma rede de serviços e 

prestadores de serviços ambulatoriais e hospitalares providos pela previdência social por meio 
do INAMPS. Os de 2ª classe, representados pelo restante da população brasileira, os não 

previdenciários, tinham um acesso bastante limitado à assistência à saúde – normalmente 

restrito ___ ações dos poucos hospitais públicos e ___ atividades filantrópicas de determinadas 

entidades assistenciais.  

Essa lógica de estruturação e financiamento das atividades de atenção e assistência à 

saúde, além das evidentes d...criminações dela decorrentes, determinava uma lógica de 

divisão de papéis e competências dos diversos órgãos públicos envolvidos com a questão de 

saúde.  

Dessa forma, o Ministério da Saúde (MS) e as Secretarias de Saúde dos Estados e 

Municípios desenvolviam, fundamentalmente, ações de promoção da saúde e prevenção de 

doenças, com destaque para as campanhas de vacinação e controle de endemias. A atuação 

desses entes públicos na prestação de assistência à saúde era bastante limitada, restringindo-

se ___ ações desenvolvidas por alguns poucos hospitais próprios e pela Fundação de Serviços 

Especiais de Saúde Pública (FSESP) e dirigidas à população não previdenciária – os chamados 

indigentes. Esses indigentes tinham ainda, por uma atividade caritativa, atendimento em 

serviços assistenciais de saúde que eram prestados por instituições de caráter filantrópico, 

como as chamadas Santas Casas.  

Já na assistência à saúde, a grande atuação do poder público se dava pela Previdência 

Social – inicialmente pelo Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e depois pelo Instituto 

Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), autarquia do Ministério da 

Previdência e Assistência Social. As ações desenvolvidas pelo INAMPS – que tinham caráter 

contributivo – beneficiavam apenas os trabalhadores da economia formal, com “carteira 

assinada”, e seus dependentes, os chamados previdenciários. Não havia, portanto, caráter 

universal na atuação dessa autarquia. O INAMPS aplicava nos Estados, por intermédio de suas 

Superintendências Regionais, recursos para que a assistência à saúde fosse de modo mais ou 

menos proporcional ao volume de beneficiários e...istente e a assistência prestada se dava por 

meio de serviços próprios (postos de assistência médica e hospitais próprios) e de uma vasta 

rede de serviços, ambulatoriais e hospitalares, contratados para a prestação de serviços.  

Toda esta situação – a de...articulação dos serviços de saúde da época e os evidentes 

prejuízos à saúde da população decorrentes do modelo vigente naquela época – começou a 

gerar no seio da comunidade de profissionais da saúde, de sanitaristas e da própria sociedade 

brasileira, um movimento na direção de uma reforma sanitária e de uma transformação dos 

paradigmas do sistema de saúde. Dentro desse processo e como prenúncio das profundas 

mudanças que estavam por vir, o INAMPS adotou uma série de medidas que aproximavam 

sua ação de uma cobertura universal de clientela, dentre as quais se destaca o fim da exigência 

da carteira do INAMPS para o atendimento nos hospitais próprios e conveniados da rede 

pública.   

(Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao.pdf – texto 

adaptado especialmente para esta prova). 
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Execução: Fundatec 
NÍVEL SUPERIOR 

QUESTÃO 51 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir: 
 

I. Após a criação do SUS, o sistema de assistência à saúde caracterizou-se por fomento do sistema 

previdenciário, dividindo os cidadãos entre aqueles que tinham acesso a todo o sistema de saúde 

público e aqueles que contavam com apenas parte dos serviços. 

II. Antes da criação do SUS, o sistema de saúde era menos burocrático, o que se alterou após a 

criação do órgão, gerando uma extensa rede de corresponsabilidades. 

III. O MS e as Secretárias de Saúde Estaduais e Municipais tinham atuação limitada na promoção de 

assistência à saúde, mas eram responsáveis por ações como a vacinação e pelo atendimento a 

indigentes. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 
 

 

QUESTÃO 52 – Assinale a alternativa que NÃO caracteriza as ações do INAMPS. 
 

A) Parceria Público-Privada. 

B) Caráter excludente. 

C) Caráter contributivo. 

D) Vinculadas a outro órgão público. 

E) Caráter formal de atendimento. 
 

 

QUESTÃO 53 – Observe a charge a seguir e as afirmações que se fazem sobre sua relação com o 

texto. 
 

 
Fonte: https://gauchazh.clicrbs.com.br/. 

 

I. O SUS tem um desempenho melhor que o INAMPS, pois consegue atender todos os cidadãos 

brasileiros com excelência de recursos, como mostrado pela charge. 
 

E 
 

II. O INAMPS foi o precursor das ações que buscavam a universalidade das ações de assistência à 

saúde. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

A) As assertivas I e II são verdadeiras, e a II é uma complementação correta da primeira. 

B) As assertivas I e II são verdadeiras, mas a II não é uma complementação correta da primeira. 

C) As assertivas I e II são falsas. 

D) A assertiva I é verdadeira, e a II, falsa. 

E) A assertiva I é falsa, e a II, verdadeira. 
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NÍVEL SUPERIOR 

QUESTÃO 54 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que 

preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 13 e 23. 
 

A) as – as – as 

B) as – as – à 

C) às – às – as 

D) às – às – a 

E) às – às – à 
 

 

QUESTÃO 55 – Considerando a correta ortografia dos vocábulos em Língua Portuguesa, assinale a 

alternativa que preenche, correta e respectivamente, os espaços pontilhados das linhas 16, 36 e 39. 
 

A) es – z – s 

B) is – x – s 

C) is – z – z 

D) es – x – s 

E) es – x – z 
 

 

QUESTÃO 56 – Assinale a alternativa que indica o uso da palavra “como” na mesma situação de 

emprego daquela da linha 27. 
 

A) Como eu gostaria de ser médico! 

B) Como faço para conseguir um horário de atendimento? 

C) Como chegou tarde, não acompanhou as deliberações da mesa. 

D) Antes do almoço comi diversas frutas refrescantes, como melancia e uvas. 

E) Elabore suas atividades como consta no manual. 
 

 

QUESTÃO 57 – Assinale a alternativa que indica o mesmo sentido, considerando seu contexto de 

emprego na linha 02, que a palavra “estreita”. 
 

A) Diminuta. 

B) Exígua. 

C) Fina. 

D) Curta. 

E) Próxima. 
 

 

QUESTÃO 58 – Assinale a definição que melhor explica o contexto de ocorrência da palavra “aplicava” 

(l. 34). 
 

A) Pôr em prática; manipular. 

B) Prescrever como medicamento; receitar. 

C) Atribuir pena, castigo a; infligir, impor. 

D) Investir; acrescentar, adicionar. 

E) Dirigir com afinco; concentrar. 
 

 

QUESTÃO 59 – Analise as assertivas a seguir, a respeito da palavra “indigentes” (l. 25). 
 

I. Trata-se de palavra oxítona, com acentuação tônica na sílaba –tes. 

II. É um substantivo concreto e comum de dois gêneros. 

III. A palavra foi formada por composição. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 
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QUESTÃO 60 – Considerando o emprego de recursos coesivos, analise a assertiva a seguir: 
 

I. Na linha 25, o pronome demonstrativo esses tem como referente a palavra “indigentes” 

mencionada anteriormente. 

II. Na linha 31, o referente do pronome relativo que é a sigla INAMPS. 

III. Na linha 39, o pronome demonstrativo esta tem como referente a palavra “situação”, que será 

explicada posteriormente no período. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 
 

 

QUESTÃO 61 – Considerando o emprego correto da vírgula, analise as assertivas a seguir e assinale 

V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) Na linha 06, a dupla vírgula hachurada indica a separação de uma oração adjetiva explicativa. 

(  ) A dupla vírgula hachurada das linhas 11 e 12 marca a separação de uma oração apositiva. 

(  ) Na linha 20, o par de vírgulas hachuradas marca a ocorrência de um adjunto adverbial intercalado. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – F – V. 

B) V – F – F. 

C) V – V – V. 

D) F – F – V. 

E) F – V – F. 
 

 

QUESTÃO 62 – Assinale a alternativa na qual a palavra NÃO apresente o mesmo número de fonemas 

das demais. 
 

A) Decorrentes. 

B) Assistência. 

C) Conveniado. 

D) Competência. 

E) Filantrópico.  
 

 

QUESTÃO 63 – Assinale a alternativa na qual o termo sublinhado seja um complemento nominal. 
 

A) Cidadãos de 1ª e 2ª classe.  

B) Contribuintes da previdência. 

C) Serviços de saúde. 

D) Rede de serviços. 

E) Atuação do poder público. 
 

 

QUESTÃO 64 – Assinale a alternativa que indica o desenvolvimento da forma nominal: “o fim da 

exigência da carteira do INAMPS para o atendimento nos hospitais próprios e conveniados da rede 

pública” (l. 45-47) para uma oração desenvolvida. 
 

A) O fim da exigência da carteira do INAMPS para que houvesse o atendimento nos hospitais próprios 

e conveniados da rede pública.  

B) O fim da exigência da carteira do INAMPS para que houvessem o atendimento nos hospitais próprios 

e conveniados da rede pública. 

C) O fim da exigência da carteira do INAMPS para haver o atendimento nos hospitais próprios e 

conveniados da rede pública. 

D) O fim da exigência da carteira do INAMPS para haverem o atendimento nos hospitais próprios e 

conveniados da rede pública. 

E) O fim da exigência da carteira do INAMPS para atenderem nos hospitais próprios e conveniados da 

rede pública. 



628_BASE_NS_TIPO3_12/1/202211:08:27 

Execução: Fundatec 
NÍVEL SUPERIOR 

QUESTÃO 65 – Assinale a alternativa que indica a correta transposição do trecho a seguir para a voz 

passiva, mantendo-se as relações de tempo e modo do texto: “Dessa forma, o Ministério da Saúde 

(MS) e as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios desenvolviam, fundamentalmente, ações de 

promoção da saúde e prevenção de doenças”. 
 

A) Dessa forma, ações de promoção da saúde e prevenção de doenças são desenvolvidas, 

fundamentalmente, pelo Ministério da Saúde (MS) e pelas Secretarias de Saúde dos Estados e 

Municípios. 

B) Dessa forma, ações de promoção da saúde e prevenção de doenças foram desenvolvidas, 

fundamentalmente, pelo Ministério da Saúde (MS) e pelas Secretarias de Saúde dos Estados e 

Municípios. 

C) Dessa forma, ações de promoção da saúde e prevenção de doenças eram desenvolvidas, 

fundamentalmente, pelo Ministério da Saúde (MS) e pelas Secretarias de Saúde dos Estados e 

Municípios. 

D) Dessa forma, ações de promoção da saúde e prevenção de doenças desenvolveram-se, 

fundamentalmente, pelo Ministério da Saúde (MS) e pelas Secretarias de Saúde dos Estados e 

Municípios. 

E) Dessa forma, ações de promoção da saúde e prevenção de doenças desenvolvem-se, 

fundamentalmente, pelo Ministério da Saúde (MS) e pelas Secretarias de Saúde dos Estados e 

Municípios. 
 

 

QUESTÃO 66 – Assinale o número do termo que indica o núcleo do objeto direto do verbo “gerar” no 

período a seguir: “começou a gerar, no seio (1) da comunidade de profissionais da saúde (2), de 

sanitaristas e da própria sociedade (3) brasileira, um movimento (4) na direção de uma reforma (5) 

sanitária e de uma transformação dos paradigmas do sistema de saúde.” (l. 40-43). Os números 

correspondem ao termo sublinhado imediatamente anterior a ele. 
 

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4. 

E) 5. 
 

 

QUESTÃO 67 – Assinale a alternativa que indica o número correto de preposições presentes no trecho 

a seguir, incluindo as que possam aparecer contraídas com outras palavras. “Essa lógica de 

estruturação e financiamento das atividades de atenção e assistência à saúde, além das evidentes 

d...criminações dela decorrentes” 
 

A) 3. 

B) 4. 

C) 5. 

D) 6. 

E) 7. 
 

 

QUESTÃO 68 – Assinale a alternativa que classifica corretamente o sujeito da oração a seguir: “Dessa 

forma, o Ministério da Saúde (MS) e as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios desenvolviam, 

fundamentalmente, ações de promoção da saúde”. 
 

A) Sujeito Simples. 

B) Sujeito Composto. 

C) Sujeito Desinencial. 

D) Sujeito Indeterminado. 

E) Oração sem sujeito. 
 

 

QUESTÃO 69 – Assinale a alternativa na qual a palavra “que” NÃO esteja sendo empregada como 

pronome relativo. 
 

A) “que podia pagar os serviços de saúde por sua própria conta” (l. 04). 

B) “que eram prestados por instituições de caráter filantrópico” (l. 26). 

C) “que a assistência à saúde fosse de modo mais ou menos proporcional” (l. 35-36). 

D) “que estavam por vir” (l. 44). 

E) “que aproximavam sua ação” (l. 44-45). 
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QUESTÃO 70 – Assinale a alternativa correta acerca do adjetivo “caritativa” (l. 25). 

 
A) A locução adjetiva correspondente a esse adjetivo é “de cuidado”. 

B) A palavra indica uma qualidade humana. 

C) Pode-se usar a palavra “indulgente” com o mesmo sentido de emprego do texto. 

D) A palavra tem como radical “carid”, de caridade. 

E) Um antônimo possível para o adjetivo é a palavra “altruísta”. 
 

LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 71 – A República Federativa do Brasil, conforme consta na Constituição Federal de 1988, 
em seu artigo 4º, em relação às suas relações internacionais, deve reger-se por alguns princípios. 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um desses princípios. 

 

A) Independência nacional. 

B) Autodeterminação dos povos. 

C) Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 

D) Solução pacífica dos conflitos. 

E) Igualdade entre os Estados. 

 

 

QUESTÃO 72 – Sobre o Estatuto da Igualdade Racial, previsto através da Lei nº 12.228/2010, analise 

as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. 

 

I. Desigualdade de gênero e de raça é toda a assimetria existente no âmbito da sociedade que 

acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. 

II. Dentre os objetivos da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, encontra-se a 

melhoria da qualidade dos sistemas de informação do SUS no que tange à coleta, ao 

processamento e à análise dos dados desagregados por cor, etnia e gênero. 

III. É assegurado aos remanescentes das comunidades dos quilombos o direito à preservação de seus 

usos, costumes, tradições e manifestos religiosos, sob a proteção do Estado. 

IV. É de responsabilidade direta do Governo Federal e subsidiária dos Governos Estaduais e Municipais 

a adoção de providências no sentido de que a população negra tenha direito a participar de 

atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer adequadas a seus interesses e condições, 

de modo a contribuir para o patrimônio cultural de sua comunidade e da sociedade brasileira. 

 

A) Todas estão corretas. 

B) Todas estão incorretas. 

C) Apenas I e III estão corretas. 

D) Apenas II e IV estão corretas. 

E) Apenas I, II e III estão corretas. 

 

 
QUESTÃO 73 – A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) define as formas de violência doméstica 

e familiar contra a mulher. Com base no texto legal, assinale a alternativa INCORRETA.  

 

A) Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero praticada no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio 

permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. 

B) Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero praticada no âmbito da família, esta compreendida como a comunidade formada 

especificamente por indivíduos que são aparentados, unidos por laços naturais consanguíneos. 

C) Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero praticada em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 

convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 

D) A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos 

humanos. 

E) Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 

patrimonial. 
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QUESTÃO 74 – A inclusão no Sistema IPE Saúde é _________________, observados os 
procedimentos previstos na Lei Complementar nº 15.145/2018 e nos regulamentos. Não havendo 

interesse em permanecer no Sistema, caberá ao servidor, dentro do prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias a partir da(o) _______________, manifestar-se pela exclusão do quadro de segurados, perante 

o Órgão Gestor do Sistema IPE Saúde.  

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) facultativa – exercício 

B) obrigatória – posse 

C) obrigatória – exercício 

D) facultativa – posse 

E) obrigatória – nomeação 

 

 

QUESTÃO 75 – Em relação à Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), analise as afirmações 

abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Considera-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda 

que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou 

qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função. 

(  ) As disposições da Lei de Improbidade Administrativa somente são aplicáveis, no que couber, aos 

agentes públicos, que induzam ou concorram dolosamente para a prática do ato de improbidade. 

(  ) Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores 

de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do 

agente. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – V. 

B) F – V – F. 

C) V – V – F. 

D) V – F – F. 

E) F – F – V. 

 

 

QUESTÃO 76 – Podem ser inscritos, junto ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos 

do Rio Grande do Sul – Ipê Saúde, como dependentes e sob responsabilidade do segurado, conforme 

Lei Complementar nº 15.145/2018, EXCETO: 

 

A) Companheiro, independentemente da identidade ou oposição de sexo, que mantenha união estável, 

caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de 

constituir família, nos termos do § 3º do Art. 226 da Constituição Federal, ressalvado quando este 

detiver vínculo na condição de segurado. 

B) Filho solteiro menor de 18 anos e não emancipado.  

C) Ex-cônjuge ou ex-convivente que perceba pensão alimentícia, fixada em processo judicial ou 

escritura pública, ressalvado quando este detiver vínculo na condição de segurado. 

D) Enteado solteiro sob condição de invalidez, quando devidamente habilitado pelo segurado, curador 

ou representante legal, em vida, nessa condição. 

E) Estudante de ensino regular, até o implemento dos 21 (vinte e um) anos de idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



628_BASE_NS_TIPO3_12/1/202211:08:27 

Execução: Fundatec 
NÍVEL SUPERIOR 

QUESTÃO 77 – Relativamente à Lei nº 15.473/2020, que dispõe sobre o quadro de pessoal do Ipê 

Saúde, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 

 

Coluna 1 

1. Promoção por antiguidade. 

2. Promoção por merecimento. 

3. Progressão. 

 

Coluna 2 

(  ) Resulta de um processo de avaliação do servidor que dimensione seu desempenho e qualificação 

profissional. 

(  ) Será determinada pelo tempo em número de dias de efetivo exercício no cargo e no grau a que 

pertencer o servidor. 

(  ) Constitui a passagem do servidor de um nível de vencimentos para outro dentro do mesmo cargo 

do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo do Ipê Saúde. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 1 – 2 – 3. 

B) 2 – 1 – 3. 

C) 3 – 1 – 2. 

D) 1 – 3 – 2. 

E) 2 – 3 – 1. 

 

 

QUESTÃO 78 – A Lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações) aponta que a alienação de bens da 

Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, deverá 

atender algumas normas. Dessa forma, para a alienação de imóveis, dependerá de avaliação prévia 

e licitação, ressalvadas as dispensas legais, quando forem referentes a: 

  

A) Administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, somente. 

B) Entidades autárquicas e fundacionais, somente. 

C) Administração direta e entidades autárquicas e fundacionais e entidades paraestatais. 

D) Entidades autárquicas e fundacionais e entidades paraestatais, somente. 

E) Administração direta e entidades paraestatais, somente. 

 

 

QUESTÃO 79 – Conforme previsto na Constituição Federal Brasileira de 1988, o servidor 

_______________ para cargo de provimento ____________ em virtude de concurso público adquire 

estabilidade após ______ anos de efetivo serviço. Ainda, para a aquisição da estabilidade, tem-se a 

______________ de avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) indicado – provisório – dois – obrigatoriedade 

B) nomeado – provisório – três – possibilidade 

C) indicado – efetivo – dois – possibilidade 

D) nomeado – efetivo – três – obrigatoriedade 

E) nomeado – efetivo – dois – obrigatoriedade 
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QUESTÃO 80 – A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende 

a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta 

Constituição. Com base nisso, e diante do que prevê a Constituição Brasileira de 1988, analise as 

assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração 

ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. 

(  ) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a 

outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais. 

(  ) A formação de novos Estados ou Territórios Federais dá-se por iniciativa do Congresso Nacional, 

através de lei complementar. 

(  ) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão por lei estadual, 

dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de autorização da 

União após aprovação no Senado Federal. 

(  ) Para a criação e desmembramento de Municípios, é indispensável a divulgação dos Estudos de 

Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – V – F – V. 

B) F – V – F – V – F. 

C) V – F – V – V – F. 

D) F – V – V – F – F. 

E) V – V – F – F – V. 
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