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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

O que está por trás do movimento da  
“desistência silenciosa”? 

 

Nem Beyoncé, a diva do pop estadunidense, aguenta mais. 
Em junho, Break My Soul, nova música da cantora, fez sucesso: 
ela reclama que tem trabalhado demais e não consegue dormir 
à noite. O tema seguiu em alta no mês seguinte, quando o TikTo-
ker Zaid Khan viralizou com um vídeo no qual explica o conceito 
de quiet quitting. 

Em meio a imagens de dias ensolarados, áreas verdes e 
momentos simples do cotidiano, ele conta que conhecera re-
centemente o termo. “Você não está bem desistindo do seu 
trabalho, e sim da ideia ir além. Você ainda cumpre suas tare-
fas, mas não está mais concordando com a mentalidade hostil 
de que o trabalho tem que ser sua vida. A realidade é que não 
é, e seu valor como pessoa não é definido pelo seu ofício.” 

A “desistência silenciosa”, como estudiosos brasileiros 
têm optado por chamar, consiste em um combate discreto ao 
excesso de entregas e cobranças, fazendo apenas aquilo para o 
que você foi contratado, em busca de restabelecer o equilíbrio 
entre vida pessoal e profissional. 

Reclamar do trabalho não é novidade no mundo do entre-
tenimento. Em 1973, Raul Seixas cantou que deveria estar con-
tente porque tinha um emprego, mas achava tudo um saco. 
Cinco anos depois, Tim Maia engrossou o coro, pedindo para 
não ser amolado com esse papo de emprego, ele queria era sos-
sego. E lá em 1967, o urso Balu, do desenho Mogli, já havia dado 
a letra de que o segredo para uma vida tranquila era fazer o ne-
cessário, somente o necessário; o extraordinário era demais. 

Na história, sobram exemplos reais de movimentos de re-
sistência ou enfrentamento à opressão no ambiente trabalhista. 
A greve mais conhecida talvez seja a de 1º de maio de 1886 em 
Chicago, nos Estados Unidos. Na ocasião, dezenas de milhares 
de trabalhadores cruzaram os braços reivindicando a redução 
da jornada laboral de treze para oito horas diárias. O ato inspi-
rou a criação do Dia do Trabalho em muitos países, incluindo o 
Brasil. Os EUA, ironicamente, até hoje não reconhecem a data 
como feriado. 

Se o trabalho dignifica o homem — como afirmou Max 
Weber, economista alemão e um dos fundadores da sociologia 
moderna na virada do século XX —, a partir da década de 1970 
ele parece ter voltado a se aproximar do termo que originou a 
nomenclatura. Tripalium, em latim, designava um instrumento 
de tortura romano. 

Tal qual a máxima de Weber, o valor dos indivíduos passou 
a ser atrelado às funções exercidas e às horas dedicadas a elas. 
“Nesse contexto, os patrões passaram a esperar que as pessoas 
fizessem algo além daquilo para o que foram contratadas, quase 
como uma relação de vassalagem e como se precisassem ser 
gratas pelo trabalho que têm”, analisa o sociólogo da FURG. 

Somados a essa cultura de valorização do trabalho, crises 
econômicas e aumento do desemprego no século XXI contribu-
íram para desequilibrar a relação entre trabalhadores e seus 
empregadores. “Os patrões sabem que vão encontrar pessoas 
que aceitem novas condições que outrora não vigoravam, por-
que a situação do desemprego acrescenta níveis de precarie-
dade laboral”, destaca Costa. 

A situação se agrava no caso brasileiro, já que a taxa de de-
semprego chegou a 14,7% no segundo trimestre de 2021. No 
mesmo período deste ano, o índice recuou para 9,3%, mas re-
presenta 10,1 milhões de pessoas desocupadas. Um levanta-
mento da agência de classificação de risco Austin Rating coloca 
o Brasil em quinto lugar num ranking de desemprego em qua-
renta países. 

Além do estresse causado pela escassez de postos de tra-
balho, a cultura da hiperperformance criou o que a neurocien-
tista Joana Coelho chama de “produtividade tóxica”. “As pes-
soas estão produzindo cada vez mais, sem limites, dando conta 
de tudo. Mas isso tem consequências, pois ninguém consegue 
sustentar por muito tempo”, observa Coelho, sócia da Nêmesis, 
que oferece treinamentos para empresas aplicando princípios 
de neurociência organizacional. 

O principal efeito até agora foi o aumento de problemas 
relacionados à saúde mental causados pelo excesso de trabalho, 
com destaque para o burnout. 

(MARASCIULO, Marília. O que está por trás do movimento da 
“desistência silenciosa”? Revista Galileu, 2022. Disponível em: 

<https://revistagalileu.globo.com/sociedade/noticia/2022 
/12/o-que-esta-por-tras-do-movimento-da-desistencia-

silenciosa.ghtml> Acesso em 10/12/2022. Adaptado.) 
 

Questão 01 
De acordo com o texto, pode-se compreender que o fenô-
meno da “desistência silenciosa” consiste em  
A) reduzir o tempo dedicado à vida social e à vida profissional. 
B) cumprir as obrigações laborativas e descentralizar o trabalho. 
C) dedicar-se arduamente ao trabalho e abdicar da vida 

pessoal. 
D) devotar mais tempo à vida familiar e menos às tarefas 

laborais. 
 

Questão 02 
A autora do texto considera irônico o fato de os Estados Unidos 
não reconhecerem o Dia do Trabalho como feriado porque:  
A) Os EUA apresentam altos índices de trabalhadores afetados 

pelo burnout. 
B) Os americanos cumprem as mais longas jornadas de traba-

lho no mundo. 
C) O episódio que originou a data e marcou a história ocorreu 

no próprio país. 
D) O termo quiet quitting foi descrito pela primeira vez nos 

EUA, em 2022. 
 

Questão 03 
Só NÃO constitui uma estratégia argumentativa utilizada do 
texto:  
A) Enumeração. 
B) Alusão histórica. 
C) Dados estatísticos. 
D) Argumento de autoridade. 
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Questão 04 
Para comprovar a existência de conflitos nas relações laborais, 
a articulista apresenta uma contradição, que se encontra na 
seguinte passagem do texto: 
A) “O principal efeito até agora foi o aumento de problemas re-

lacionados à saúde mental causados pelo excesso de traba-
lho, com destaque para o burnout.” (11º§) 

B) “Além do estresse causado pela escassez de postos de traba-
lho, a cultura da hiperperformance criou o que a neurocien-
tista Joana Coelho chama de ‘produtividade tóxica’.” (10º§) 

C) “Se o trabalho dignifica o homem (...) ele parece ter voltado 
a se aproximar do termo que originou a nomenclatura. Tripa-
lium, em latim, designava um instrumento de tortura ro-
mano.” (6º§) 

D) “Somados a essa cultura de valorização do trabalho, cri-
ses econômicas e aumento do desemprego no século XXI 
contribuíram para desequilibrar a relação entre trabalha-
dores e seus empregadores.” (8º§) 

 

Questão 05 
Considerando a temática discutida no texto, só NÃO pertence 
ao mesmo campo semântico dos demais o termo: 
A) Greve. 
B) Burnout. 
C) Quiet quitting. 
D) Entretenimento. 
 

Questão 06 
Releia este excerto: “Em 1973, Raul Seixas cantou que deveria 
estar contente porque tinha um emprego, mas achava tudo 
um saco. Cinco anos depois, Tim Maia engrossou o coro, pe-
dindo para não ser amolado com esse papo de emprego, ele 
queria era sossego.” (4º§) Selecione a alternativa cuja palavra 
NÃO foi utilizada em sentido conotativo.  
A) Saco. 
B) Papo. 
C) Sossego. 
D) Amolado. 
 

Questão 07 
Assinale a alternativa em que a mudança de posição do 
adjetivo em relação ao substantivo com o qual se relaciona 
acarreta sensível alteração semântica. 
A) principal efeito (11º§) 
B) novas condições (8º§) 
C) mentalidade hostil (2º§) 
D) momentos simples (2º§) 
 

Questão 08 
Em qual enunciado o emprego da crase NÃO é determinado 
pela regência? 
A) “[...] o valor dos indivíduos passou a ser atrelado às 

funções exercidas [...]” (7º§) 
B) “[...] ela reclama que tem trabalhado demais e não 

consegue dormir à noite. [...] ” (1º§) 
C) “[...] exemplos reais de movimentos de resistência ou 

enfrentamento à opressão [...]” (5º§) 
D) “[...] efeito até agora foi o aumento de problemas 

relacionados à saúde mental [...]” (11º§) 

Questão 09 
Tradicionalmente, a conjunção “e” é classificada como coorde-
nada sindética aditiva. No entanto, ela pode introduzir outros 
sentidos, a depender do contexto semântico-pragmático em 
que foi empregada. Com base nessas informações, analise o 
emprego do conector “e” nas seguintes passagens do texto: 
I. “[...] ela reclama que tem trabalhado demais e não 

consegue dormir à noite.” (1º§) 
II. “‘Você não está bem desistindo do seu trabalho, e sim da 

ideia ir além’.” (2º§) 
III. “Max Weber, economista alemão e um dos fundadores 

da sociologia moderna [...]” (6º§) 
Os valores semânticos estabelecidos pela conjunção “e” são, 
respectivamente, de: 
A) Causa; concessão; e, conclusão. 
B) Explicação; contraste; e, condição. 
C) Finalidade; adversidade; e, tempo. 
D) Consequência; oposição; e, adição.  
 

Questão 10 
Analise este excerto: “Nem Beyoncé, a diva do pop estaduni-
dense, aguenta mais.” (1º§) A expressão destacada exerce a 
mesma função sintática que o termo sublinhado em: 
A) “O ato inspirou a criação do Dia do Trabalho em muitos 

países, [...]” (5º§) 
B) “Os EUA, ironicamente, até hoje não reconhecem a data 

como feriado.” (5º§) 
C) “[...] quando o TikToker Zaid Khan viralizou com um vídeo 

no qual explica [...]” (1º§) 
D) “Nesse contexto, os patrões passaram a esperar que as 

pessoas fizessem algo [...]” (7º§) 
 

POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA 
 

Questão 11 
A Lei nº 8.080/1990 criou dispositivos de negociação e pactua-
ção para a gestão compartilhada do SUS. As Comissões Inter-
gestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de 
negociação e pactuação entre gestores, em relação aos aspec-
tos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS). Conside-
rando que o Decreto nº 7.508/2011 define as pactuações que 
poderão ocorrer nas Comissões Intergestores, marque V para 
as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. 
(     ) Diretrizes gerais sobre regiões de saúde, integração de li-

mites geográficos, referência e contrarreferência e demais 
aspectos vinculados à integração das ações e serviços de 
saúde entre os entes federativos. 

(     ) Responsabilidades dos entes federativos na Rede de Aten-
ção à Saúde, de acordo com o seu porte demográfico e seu 
desenvolvimento econômico-financeiro, estabelecendo 
as responsabilidades individuais e solidárias. 

(     ) Diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interes-
tadual, a respeito da organização das redes de atenção à 
saúde, principalmente no tocante à gestão institucional e 
à integração das ações e serviços dos entes federativos. 

A sequência está correta em 
A) V, V, V. 
B) F, F, V. 
C) F, V, F. 
D) V, F, F. 
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Questão 12 
Saúde da Família é a estratégia eleita pelo Ministério da Saúde 
(MS) para a reorganização da Atenção Básica no país. Através 
dela, a atenção à saúde é realizada por uma equipe composta 
por profissionais de diferentes categorias multidisciplinares 
que trabalham de forma articulada e interdisciplinar. A Saúde 
da Família deverá ser composta minimamente por: 
A) Um médico de família ou generalista; enfermeiro; auxiliar de 

enfermagem; e, Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 
B) Dois médicos de família ou dois generalistas; enfermeiro; nu-

tricionista; psicólogo; cirurgião-dentista; auxiliar de enferma-
gem; e, Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

C) Um médico de família ou generalista; enfermeiro; nutricio-
nista; psicólogo; farmacêutico; cirurgião-dentista; auxiliar de 
enfermagem; e, Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

D) Três médicos de família ou três generalistas; enfermeiro; 
psicólogo; cirurgião-dentista e/ou técnico em higiene dental; 
auxiliar de enfermagem; e, Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS). 

 

Questão 13 
De acordo com a Lei nº 8.080/1990, compete à direção esta-
dual do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO:  
A) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. 
B) Participar da formulação da política e da execução de ações 

de saneamento básico. 
C) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 
D) Formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insu-

mos e equipamentos para a saúde de forma suplementar. 
 

Questão 14 
Considerando que o Pacto pela Saúde se trata de um conjunto 
de mudanças articuladas sendo elas em três dimensões, asso-
cie-as adequadamente.  
1. Pacto pela Vida. 
2. Pacto em Defesa do SUS. 
3. Pacto de Gestão. 
(     ) Estabelece responsabilidades sanitárias e diretrizes para a 

gestão do SUS expressas em Termos de Compromisso de 
Gestão (TCG), tendo como prioridades: descentralização; 
regionalização; financiamento; planejamento; programa-
ção; regulação; participação e controle social; gestão do 
trabalho; e, educação na saúde. 

(     ) Compromisso dos gestores em torno de prioridades que 
apresentam impacto sobre a situação de saúde da popu-
lação brasileira. Estabelece uma agenda de compromissos 
sanitários, objetivos, indicadores e metas a serem pactua-
dos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, res-
peitando as suas especificidades sanitárias. 

(     ) Expressa compromissos entre os gestores com a consoli-
dação da reforma sanitária e articula ações que visam qua-
lificar o SUS como política pública, tendo como priorida-
des: mobilização social; direitos dos usuários do SUS; e, 
ampliação do diálogo com a sociedade. 

A sequência está correta em 
A) 3, 2, 1. 
B) 1, 3, 2. 
C) 2, 1, 3. 
D) 1, 2, 3.  

Questão 15 
A Lei nº 8.080/1990 dispõe sobre as condições para a promo-
ção, proteção, atenção e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências. No que tange às ações e serviços públicos de sa-
úde e os serviços privados contratados ou conveniados que in-
tegram o Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a re-
gulamentação prevista na Constituição Federal de 1988, bem 
como os seus princípios, analise as afirmativas a seguir. 
I. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 

integridade física e moral. 
II. Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde. 
III. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços 

de saúde e sua utilização pelo usuário. 
IV. Organização dos serviços públicos, a fim de garantir o direito 

de saúde ao usuário, mesmo sendo executado com duplici-
dade, considerando meios diferentes para fins idênticos. 

Está correto o que se afirma apenas em  
A) I e II. 
B) I, II e III. 
C) I, III e IV 
D) II, III e IV. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 16 
A assistência social centra esforços na prevenção e enfrenta-
mento de situações de vulnerabilidade e risco sociais, por meio 
de intervenções territorializadas e com foco nas relações fami-
liares e comunitárias. Para cumprir tal finalidade, faz-se neces-
sário planejar. Este planejamento consiste na organização do 
Sistema Único de Assistência Social do município, na qual inclui 
a criação dos Centro de Referência de Assistência Social (Cras) 
e dos Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
(Creas). A respeito do CREAS, é correto afirmar que: 
A) É unidade pública estatal ou privada instituída no âmbito do 

SUAS, que possui interface com as demais políticas públicas 
e articula, coordena e oferta os serviços, programas, projetos 
e benefícios da assistência social. 

B) É a unidade efetivadora da referência e contrarreferência do 
atendimento na rede socioassistencial do SUAS. Viabilizam-  
-no também como porta de entrada para todos os usuários 
e como unidade de referência para os serviços das demais 
políticas públicas no seu território de abrangência.  

C) É a unidade pública de abrangência e gestão municipal, esta-
dual ou regional, destinada à prestação de serviços a indiví-
duos e famílias que se encontram em situação de risco pes-
soal ou social, por violação de direitos ou contingência, que 
demandam intervenções especializadas da proteção social 
especial. 

D) É a unidade pública municipal, de base territorial, localizada 
em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco 
social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais 
no seu território de abrangência e à prestação de serviços, 
programas e projetos socioassistenciais de proteção social 
básica às famílias. 
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Questão 17 
Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH) 
busca pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos ser-
viços de saúde, produzindo, assim, mudanças nos modos de 
gerir e cuidar. Considerando princípios norteadores dessa po-
lítica, relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Transversalidade. 
2. Indissociabilidade entre atenção e gestão. 
3. Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos 

e coletivo. 
(     ) Os usuários não são só pacientes, os trabalhadores não só 

cumprem ordens: as mudanças acontecem com o reco-
nhecimento do papel de cada um. Um SUS humanizado 
reconhece cada pessoa como legítima cidadã de direitos e 
valoriza e incentiva sua atuação na produção de saúde.  

(     ) Reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de 
saúde podem conversar com a experiência daquele que é 
assistido. Juntos, esses saberes podem produzir saúde de 
forma mais corresponsável.  

(     ) Através desse princípio busca transformar as relações de 
trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da 
comunicação entre as pessoas e grupos, tirando-os do 
isolamento e das relações de poder hierarquizadas. 

(     ) As decisões da gestão interferem diretamente na atenção 
à saúde. Por isso, trabalhadores e usuários devem buscar 
conhecer como funciona a gestão dos serviços e da rede 
de saúde, assim como participar ativamente do processo 
de tomada de decisão nas organizações de saúde e nas 
ações de saúde coletiva.  

A sequência está correta em 
A) 3, 1, 1, 2. 
B) 1, 2, 1, 3. 
C) 2, 1, 3, 2. 
D) 3, 2, 1, 1. 
 

Questão 18 
De acordo com Sposati et al (2008, p. 35), “as políticas sociais não 
são simples produtos unidimensionais e autônomos da buro-
cracia das instituições governamentais”. Sobre a assistência na 
trajetória das políticas sociais é correto afirmar que, EXCETO: 
A) A crescente multiplicação de movimentos sociais no Brasil, 

como forma de mobilização e criação de espaços de prática 
e política, faz dos confrontos com o Estado elementos funda-
mentais de conformação ao modelo capitalista. 

B) As políticas sociais brasileiras, apesar de mecanismo assis-
tencial, são fenômenos políticos enquanto expressão do con-
fronto de interesses de classes. Para a população, o assisten-
cial, como forma concreta de acesso a bens e serviços, se 
constitui em um espaço político de luta. 

C) Como ótica do Estado, o assistencial se reitera nas mediações 
das políticas sociais, seja a nível do aparato institucional, seja 
a nível dos agentes. A reiteração desta ótica pode ser tão 
forte a ponto de cristalizar a “benemerência” do Estado, su-
bordinando e cooptando os esforços populares. 

D) A apreensão de que o assistencial é o mecanismo do Estado, 
que opera a partir dos interesses do grupo no “poder”, não 
implica necessariamente que, para a população, tenha o 
mesmo sentido e uso. Em outras palavras, o assistencial é a 
ótica do Estado. O direito é a extensão da cidadania. 

Questão 19 
As propostas de Redes de Atenção à Saúde (RASs) são recen-
tes, tendo origem nas experiências de sistemas integrados de 
saúde, surgidas na primeira metade dos anos 90 nos Estados 
Unidos. Avançaram pelos sistemas públicos da Europa Ociden-
tal e Canadá, até atingirem, posteriormente, alguns países em 
desenvolvimento. As RASs constituem-se de três elementos, 
fundamentais: população; estrutura operacional; e, modelo 
de atenção à saúde. Considerando tais elementos, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. As RASs, nos sistemas privados ou públicos organizados pela 

competição gerenciada, podem prescindir de uma popula-
ção adscrita se estiverem em um território sanitário. Assim, 
nos sistemas públicos como o SUS, exigem a construção so-
cial de territórios sanitários independente da população. 

II. A estrutura operacional das RASs compõe-se de: centro de 
comunicação – a APS; pontos de atenção à saúde secundá-
rios e terciários; sistemas de apoio (sistema de apoio diag-
nóstico e terapêutico; sistema de assistência farmacêutica e 
sistema de informação em saúde); sistemas logísticos (car-
tão de identificação das pessoas usuárias, prontuário clínico, 
sistemas de acesso regulado à atenção e sistemas de trans-
porte em saúde); e, sistema de governança. 

III. A população de responsabilidade das RASs vive em territó-
rios sanitários singulares, organiza-se socialmente em famí-
lias e é cadastrada e registrada em subpopulações por riscos 
sociosanitários. Assim, a população total de responsabili-
dade de uma RAS deve ser totalmente conhecida e regis-
trada em sistemas de informação potentes.  

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 

D) II e III, apenas. 
 

Questão 20 
Os Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) são respon-
sáveis pelo desenvolvimento das políticas elaboradas e apro-
vadas pelo Conjunto CFESS-CRESS, de forma a estreitar, cada 
vez mais, a interação com a categoria. O envolvimento contí-
nuo e intenso dos profissionais nos debates dos temas e ativi-
dades realizadas pelos CRESS é condição para o fortalecimento 
da dimensão político-educativa. Compete aos CRESS, em suas 
respectivas áreas de jurisdição, na qualidade de órgão execu-
tivo e de primeira instância, o exercício das seguintes atribui-
ções, EXCETO: 
A) Fixar, em assembleia da categoria, as anuidades que devem 

ser pagas pelos assistentes sociais. 
B) Prestar assessoria técnico-consultiva aos organismos públi-

cos ou privados, em matéria de Serviço Social. 
C) Zelar pela observância do Código de Ética Profissional, funci-

onando como Tribunais Regionais de Ética Profissional. 
D) Organizar e manter o registro profissional dos assistentes 

sociais e o cadastro das instituições e obras sociais públicas e 
privadas, ou de fins filantrópicos. 
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Questão 21 
O compromisso social é um componente fundamental da profis-
são, embora sua compreensão varie a partir das circunstâncias 
históricas e da leitura da sociedade de classes. Considerando a tra-
jetória histórica do Serviço Social, analise as afirmativas a seguir. 
I. A década de 1950 tem como preocupações o esforço de re-

construção do pós-guerra, a busca de libertação do coloni-
alismo, o combate ao comunismo e as tentativas de expan-
são do capitalismo internacional exigindo um processo de 
modernização das políticas sociais. 

II. Foi em 1938 que o Decreto-lei nº 525 estatuiu a organização 
nacional de Serviço Social, enquanto modalidade de serviço 
público, através do Conselho Nacional de Serviço Social, junto 
ao Ministério da Educação e Saúde. 

III. A primeira grande instituição de assistência social foi a Le-
gião Brasileira de Assistência, reconhecida como órgão de 
colaboração com o Estado em 1932; organismo que assegu-
rou estatutariamente sua presidência às primeiras damas da 
República. 

IV. A partir da década de 1940, no pós-guerra, o progresso so-
cial, compreendido como um dever do Estado, passou a ser 
a perspectiva orientadora das ações do Serviço Social. Ima-
nente a esta compreensão está a de evolução social. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e III.  
B) I, II e III. 
C) I, II e IV. 
D) II, III e IV. 

 
Questão 22 
Considerando-se entidades e organizações de assistência so-
cial aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativa-
mente, prestam atendimento e assessoramento aos benefici-
ários abrangidos pela Lei Orgânica da Assistência Social, bem 
como as que atuam na defesa e garantia de direitos podendo 
ser de atendimento, assessoramento e defesa e garantia de di-
reitos, relacione adequadamente as colunas. 
1. Atendimento. 
2. Assessoramento. 
3. Defesa e garantia de direitos. 
(     ) Entidades que, de forma continuada, permanente e pla-

nejada, prestam serviços e executam programas ou pro-
jetos voltados prioritariamente para o fortalecimento dos 
movimentos sociais e das organizações de usuários, for-
mação e capacitação de lideranças, dirigidos ao público 
da política de assistência social. 

(     ) Entidades que, de forma continuada, permanente e pla-
nejada, prestam serviços, executam programas ou proje-
tos e concedem benefícios de prestação social básica ou 
especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de 
vulnerabilidade ou risco social e pessoal. 

(     ) Entidades que, de forma continuada, permanente e pla-
nejada, prestam serviços e executam programas e proje-
tos voltados prioritariamente para a defesa e a efetivação 
dos direitos socioassistenciais, construção de novos direi-
tos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigual-
dades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa 
de direitos, dirigidos ao público da política de assistência 
social. 

A sequência está correta em 
A) 2, 1, 3. 
B) 1, 3, 2. 
C) 3, 2, 1. 
D) 1, 2, 3. 
 

Questão 23 
Conforme a Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da 
Penha, em seu Art. 2º, “Toda mulher, independentemente de 
classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível edu-
cacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais ine-
rentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunida-
des e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde 
física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e so-
cial”.  

(BRASIL, 2006.) 
 

De acordo com a Lei nº 11.340/2006, sobre as formas de 
violência doméstica e familiar contra a mulher, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. A violência moral, entendida como qualquer conduta que 

lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou 
que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou 
que vise degradar ou controlar suas ações, comportamen-
tos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, 
perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua 
intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito 
de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à 
saúde psicológica e à autodeterminação. 

II. A violência sexual, entendida como qualquer conduta 
que a constranja a presenciar, a manter ou a participar 
de relação sexual não desejada, mediante intimidação, 
ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comer-
cializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexuali-
dade, que a impeça de usar qualquer método contracep-
tivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto 
ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno 
ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de 
seus direitos sexuais e reprodutivos. 

III. A violência patrimonial, entendida como qualquer con-
duta que configure retenção, subtração, destruição par-
cial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, 
documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recur-
sos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas 
necessidades. 

IV. A violência física, entendida como qualquer conduta que 
ofenda sua integridade ou saúde corporal mediante inti-
midação, ameaça, coação ou uso da força, ou que limite 
ou anule o exercício de seus direitos. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) II e III.                                                                                              
B) I, II e III.  
C) I, III e IV. 
D) II, III e IV. 
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Questão 24 
Letícia é casada a seis anos com Caio, e vive um relaciona-
mento abusivo com agressões. Caio possui posse de armas e 
faz constantes ameaças. Foi constatada a prática de violência 
doméstica, e para garantir a proteção de Letícia o juiz conce-
deu medidas protetivas de urgência, sendo elas: 
• Suspensão da posse de armas, com comunicação ao órgão 

competente. 
• Afastamento do lar ou local de convivência com a ofendida. 
• Proibição de determinadas condutas, dentre as quais: contato 

com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer 
meio de comunicação; e, frequentação de determinados luga-
res, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofen-
dida. 

De acordo com a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), caso 
Caio venha a descumprir tais medidas protetivas de urgência, 
ele terá como pena: 
A) Prestação pecuniária, apenas. 
B) Detenção, de três meses a dois anos. 
C) Doação de cestas básicas para instituições filantrópicas. 
D) Reclusão, de seis meses a dois anos, e prestação pecuniária. 
 

Questão 25 
O Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que funciona de 
modo descentralizado e participativo, foi criado em 15 de julho 
de 2005, por meio da Resolução nº 130 do Conselho Nacional 
da Assistência Social. Sobre o SUAS, é INCORRETO afirmar que: 
A) A gratuidade é um dos seus princípios organizativos. 
B) Organiza as ações da assistência social em dois tipos de 

proteção social: a básica e a especial. 
C) Acolhida; renda; convívio ou vivência familiar, comunitária e 

social; desenvolvimento de autonomia; apoio e auxílio são 
seguranças afiançadas pelo SUAS. 

D) O Plano de Assistência Social compreende adoção de meca-
nismos de acompanhamento e avaliação; provisão de recur-
sos. Sua realização se dará a partir da definição das priorida-
des e metas estaduais para cada biênio e do preenchimento 
do instrumento que materializa o planejamento para o al-
cance das metas. 

 
Questão 26 
De acordo com os Parâmetros para a Atuação de Assistentes 
Sociais na Política de Saúde, os assistentes sociais na saúde 
atuam em quatro grandes eixos. Analise algumas das ações 
desenvolvidas referentes a um dos eixos. 
• Democratizar junto aos usuários e demais trabalhadores 

da saúde os locais, datas e horários das reuniões dos con-
selhos de políticas e direitos, por local de moradia dos usu-
ários, bem como das conferências de saúde, das demais 
áreas de políticas sociais e conferências de direitos. 

• Socializar as informações com relação à eleição dos diver-
sos segmentos nos conselhos de políticas e direitos. 

• Estimular o protagonismo dos usuários e trabalhadores 
de saúde nos diversos movimentos sociais. 

As ações apresentadas se referem ao eixo: 
A) Investigação, Planejamento e Gestão. 
B) Mobilização, Participação e Controle Social.  
C) Qualificação, Participação e Competências Privativas. 
D) Formação Profissional, Projetos Significativos e Assessoria. 

Questão 27 
João, pessoa com deficiência moderada, busca informações 
sobre o auxílio-inclusão, que consiste em um benefício que foi 
incluído à Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) pela Lei nº 
14.176/2021. Segundo os termos da LOAS, sobre o auxílio-           
-inclusão, assinale a afirmativa correta. 
A) O valor do auxílio-inclusão percebido por um membro da fa-

mília deverá ser considerado no cálculo da renda familiar 
mensal per capita para fins de concessão e de manutenção de 
outro auxílio-inclusão no âmbito do mesmo grupo familiar. 

B) Terá direito ao benefício apenas a pessoa com deficiência 
moderada que, cumulativamente, receba o BPC e que passe 
a exercer atividade remunerada limitada a um salário mí-
nimo, como segurado autônomo do RGPS ou de Regime Pró-
prio de Previdência da União.  

C) Aqueles que receberam o BPC nos quatro anos imediata-
mente anteriores ao exercício da atividade remunerada e 
que tiveram o benefício suspenso também poderão receber 
o auxílio-inclusão, com retroatividade no pagamento. O au-
xílio está sujeito a desconto de qualquer contribuição e gera 
direito a pagamento de abono anual. 

D) O valor do auxílio-inclusão será de 50% do valor do BPC. 
Ao requerer o benefício, o beneficiário estará autorizando 
a suspensão do BPC, pois não podem ser acumulados. 
Também não pode ser acumulado com aposentadoria, 
pensões ou benefícios por incapacidade pagos por qual-
quer regime de previdência social e seguro-desemprego. 

 

Questão 28 
Iamamoto, a fim de sintonizar o serviço social com os novos 
tempos, destaca pressupostos, que, para ela, são fundamen-
tais para a análise da profissão atualmente. Considerando es-
ses pressupostos para garantir uma sintonia do Serviço Social 
com os tempos atuais, marque V para as afirmativas verdadei-
ras e F para as falsas. 
(    ) É necessário romper com uma visão endógena, focalista, 

uma visão “de dentro” do Serviço Social, prisioneira em 
seus muros internos. 

(    ) É preciso limitar os horizontes, olhar para perto, para o mo-
vimento das classes sociais e do Estado em suas relações com 
a sociedade; para diluir as particularidades profissionais. 

(    ) Tratar o Serviço Social como trabalho supõe privilegiar a 
produção e a reprodução da vida social, como determi-
nantes na constituição da materialidade e da subjetivi-
dade das classes que vivem do trabalho. 

(    ) É preciso entender a profissão hoje como um tipo de 
trabalho na sociedade. 

A sequência está correta em 
A) V, F, V, V.  
B) F, V, V, V. 
C) F, F, F, V. 
D) V, V, F, F. 
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Questão 29 
“De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
as crianças e adolescentes que estiverem acolhidas poderão 
participar de programa de _________________________, com 
prioridade para aquelas com remota possibilidade de reinser-
ção familiar ou colocação em família adotiva.” Assinale a alter-
nativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) apadrinhamento           
B) reitegração social 
C) socialização secundária 
D) extensão sociofamiliar (eSolidário) 
 

Questão 30 
A humanização é compreendida como a valorização dos dife-
rentes atores inseridos no processo de produção de saúde. A 
Política Nacional de Humanização (PNH) é uma política pública 
do SUS, que é direcionada para ativação de mecanismos que 
beneficiem ações de humanização no âmbito da atenção e da 
gestão da saúde. Sobre a PNH, assinale a afirmativa correta. 
A) A clínica transversal é a criação de espaços saudáveis, aco-

lhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade entre 
as pessoas. 

B) A gestão participativa é um dos princípios da PNH, que con-
siste em reconhecer que as diferentes especialidades e prá-
ticas de saúde podem conversar com a experiência daquele 
que é assistido. 

C) Define que no princípio da indissociabilidade entre atenção 
e gestão, trabalhadores e usuários devem buscar conhecer 
como funciona a gestão dos serviços e da rede de saúde, e 
participar ativamente do processo de tomada de decisão. 

D) O programa “Rede AcolheSUS” é uma ferramenta teórica e 
prática, cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clí-
nica do adoecimento e do sofrimento, que considere a sin-
gularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde-   
-doença. Permite o enfrentamento da fragmentação do co-
nhecimento e das ações de saúde e seus respectivos danos e 
ineficácia. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 

É facultativo o uso de máscara durante a aplicação da prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 
 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de máquinas calculadoras e/ou 
similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. 
Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, 
dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, 
mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras 
magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos. 

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Processo Seletivo, no dia da realização das provas escritas, os candidatos 
serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. Excepcionalmente poderão ser 
realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. 

4. O caderno de provas para consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha para cargos de Nível Fundamental, Nível 
Médio e Técnico – Administrativo, Nível Médio e Técnico – Assistencial e Nível Superior Assistencial – Não Médicos. 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém o 
número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de 
Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, detenha 
qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação, não cabendo reclamações posteriores 
neste sentido. 

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todos os cargos. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) opções de respostas (A a D), e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(Gabarito) devidamente assinado em local específico. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe, única e exclusivamente, ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o caderno de provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato também poderá retirar-se 
do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o 
caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e 
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador da unidade de provas, 
para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo.   

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, 
a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 1 (um) dias útil, a 
partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Processo Seletivo 
de Provas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo 
candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme 
disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Processo Seletivo. 




