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Instrução: As questões 01 a 10 referem-se ao texto 
abaixo. 

Não ...... águas poluídas na Baía de Guanabara 
naquele tempo. Muito menos havia o Piscinão de 
Ramos. Estamos em julho de 1952, e a Praia de 
Ramos, situada no caminho do Rio de Janeiro dos 
subúrbios, é um lugar aprazível. Não tem o encanto 
das praias da Zona Sul nem é lugar para ricos e 
poderosos, como Copacabana, mas oferece condições 
para um honesto banho de mar. É sábado, faz sol.  

Um carro estacionado em frente à praia provoca 
um princípio de alvoroço. “Será ele? Sim, é ele.” 
Ninguém menos que o presidente da República, 
Getúlio Vargas, descia do carro e, de terno e gravata, 
caminhava em direção à praia. As pessoas 
rapidamente procuravam disfarçar a seminudez dos 
maiôs com as peças de roupa de que conseguiam 
lançar mão. Como se era respeitoso e pudico em 
1952! Os próprios presidentes da República, em anos 
posteriores, não se incomodariam em se deixar 
fotografar em calção de banho. Naquele tempo, o 
presidente vinha de terno à praia, e as pes-       
soas, mesmo que estivessem entregues à folga de 
um fim-de-semana à beira-mar, sentiam-se, ao 
divisá-lo, na obrigação de se comporem. 

Acompanhado pelo grupinho que descera com ele, 
Getúlio avançou areia adentro, sorrindo. Em seguida, 
narra Flávio Tavares, que esteve presente à cena, or-
denou alguma coisa e o grupinho se afastou. Ele ficou 
sozinho, longos minutos em silêncio, olhando o mar. 
Depois, abaixou-se, agarrou um punhado de areia e 
deixou-a deslizar-lhe pelos dedos. Alguns curiosos, 
devidamente cobertos, tinham se aproximado. O pre-
sidente despediu-se de um a um, deu as costas e vol-
tou para o automóvel. As pessoas desvencilharam-se 
dos trapos que lhes ..... socorrido a pudicícia e volta-
ram à escassez dos trajes de banho. 

O que há de extraordinário nessa cena é que ela 
não tem nada de extraordinário. O presidente nela se 
apresenta sem a pompa do poder. Permite-se um 
momento de homem comum. E, no entanto, quanto 
mistério naquele singelo desejo de parar um momen-
to em frente ao mar e sentir a areia nas mãos. Getúlio 
tinha então 69 anos. Estava no segundo ano de seu 
segundo período como presidente e ..... dois anos 
e um mês de encontrar no suicídio a solução para 
o beco em que os inimigos ..... de emparedá-lo. 
Naquele sábado, ele sentiu – por que será? – ne-
cessidade de, por um instante que fosse, deter-se 
só na praia, tendo diante dos olhos a imensidão do 
mar e a experimentar, nas mãos, a pequenez da 
areia, antes de seguir caminho. 

 
Adaptado de: TOLEDO, R. P. de. Olhos no mar, areia nas 
mãos. Veja, 18 de agosto de 2004. 

 
 

01. Assinale a alternativa que preenche adequadamente as 
lacunas das linhas 01, 34, 43 e 45, respectivamente. 

 
(A) havia – haviam – a – haveriam 
(B) haviam – havia – há – haveria  
(C) havia – havia – à – haveriam  
(D) havia – haviam – a – haveria  
(E) haviam – havia – há – haveriam 

 

02. Segundo o que diz o texto, é surpreendente que 

 

(A) houvesse banhistas naquele tempo na Praia de 
Ramos. 

(B) o presidente da República fosse de terno e grava-
ta à praia. 

(C) Getúlio viesse à praia simplesmente pelo desejo 
de contemplar o mar e experimentar a sensação 
da areia nas mãos. 

(D) os banhistas ficassem constrangidos com a pró-
pria indumentária ao encararem ninguém menos 
que o presidente. 

(E) se permita, hoje em dia, que os presidentes se-
jam fotografados em traje de banho. 

 

03. A mesma regra determina o uso do sinal gráfico de 
acento em poluídas (l. 01) e na palavra  

 
(A) Baía (l. 01). 
(B) subúrbios (l. 05). 
(C) aprazível (l. 05). 
(D) sábado (l. 08). 
(E) suicídio (l. 44).  
 

04. Abaixo, são propostas algumas alterações em perío-
dos do primeiro parágrafo. 

I. deslocamento para o início da frase (com os ajus-
tes de letra maiúscula) da expressão naquele 
tempo (l. 02), seguida de vírgula 

II. substituição da conjunção e (l. 03) por onde 

III. substituição de nem (l. 06) por tampouco 

IV. substituição da vírgula da linha 08 pela conjunção e 

 
Quais delas manteriam a correção do período em que 
se encontram? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas II e IV. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

 

05. Assinale a alternativa que contém sinônimos adequa-
dos para as palavras honesto (l. 08), pudico (l. 16), 
escassez (l. 35), no contexto em que aparecem. 

 

(A) puro – pudente – privação 

(B) decente – recatado – exigüidade 

(C) íntegro – tímido – falta 

(D) honrado – inocente – economia 

(E) digno – casto – ausência 
 
 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
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06. As afirmações que seguem referem-se ao trecho 
“Será ele? Sim, é ele.” (l. 10). 

 

I. A seqüência em destaque procura concretizar 
para o leitor o alvoroço que se criava na praia. 

II. O emprego das aspas indica que o autor do texto 
está relatando o que teriam dito as pessoas 
naquele momento. 

III. Como recurso estilístico, o autor poderia ter 
substituído as formas verbais, Será e é por Seria 
e era, respectivamente. Neste caso, as aspas 
deveriam ser retiradas. 

. 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
 

07. Considerando a relação de significado que o período 
que se inicia na linha 19 mantém com o restante do 
parágrafo, qualquer uma das expressões abaixo pode-
ria substituir mesmo que (l. 21), EXCETO 

 
(A) embora. 
(B) não obstante. 
(C) conquanto. 
(D) se bem que. 
(E) contanto que. 
 

08. Assinale a alternativa na qual se faz uma afirmação 
INCORRETA sobre a pontuação do texto. 
 

(A) A vírgula na linha 20 separa duas orações coorde-
nadas aditivas, em que o sujeito da segunda é 
distinto do sujeito da oração anterior. 

(B) A vírgula da linha 24 separa uma oração subordi-
nada adverbial anteposta à oração principal. 

(C) As vírgulas na linha 26 demarcam uma oração ad-
jetiva explicativa. 

(D) As vírgulas na linha 29 demarcam um aposto.  

(E) As vírgulas na penúltima linha do texto têm fun-
ção de realce e poderiam ser suprimidas sem pre-
juízo à correção da frase. 

 

09. Caso a expressão as pessoas (l. 20-21) fosse substi-
tuída por o povo, quantas outras palavras do mesmo 
período deveriam sofrer modificações relativas à con-
cordância? 
 
(A) Uma. 
(B) Duas. 
(C) Três. 
(D) Quatro. 
(E) Cinco. 

10. As afirmações que seguem se referem à crase. 

I. Caso substituíssemos a seqüência esteve pre-
sente (l. 26) por presenciou, seriam mantidas 
as condições para a crase. 

II. Caso substituíssemos voltaram (l. 34–35) por 
retrocederam (l. 34-35), seriam mantidas as 
condições para a crase. 

III. Caso substituíssemos a seqüência se apresenta 
sem (l. 37-38) por se furta, seriam criadas as 
condições para a crase. 

 
Quais estão corretas?  

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

11. Iamamoto (1998) considera objeto(s) de trabalho do 
serviço social 
 
(A) os meios ou instrumentos de trabalho. 
(B) a intervenção do assistente social. 
(C) a questão social. 
(D) a atividade do profissional. 
(E) o trabalho do sujeito. 

 

12. Para Iamamoto (1998), os elementos que estão pre-
sentes na análise de qualquer processo de trabalho são 

(A) a ação, os instrumentos de trabalho, a própria ativi-
dade e o produto do trabalho. 

(B) a própria atividade e o produto do trabalho. 

(C) os instrumentos de trabalho, a própria atividade e 
o produto do trabalho. 

(D) o produto do trabalho e os instrumentos de trabalho. 

(E) a matéria-prima, a ação, os instrumentos de traba-
lho, a própria atividade e o produto do trabalho. 

 

13. Em relação ao Serviço Social, considere os pressupos-
tos abaixo. 
 
I. o rompimento com uma visão endógena da pro-

fissão 

II. o entendimento da profissão como um tipo de 
trabalho na sociedade 

III. a compreensão da vida social 
 

Quais são utilizados por Iamamoto (1998) para analisar 
o Serviço Social hoje? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas III. 
(E) I, II e III. 
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14. Iamamoto (1995) afirma que a inserção do Serviço 
Social na ____________e as novas perspectivas daí 
decorrentes são ____________________________. 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas. 
 

(A) empresa/um dos desafios da profissão 

(B) distribuição de bens e serviços/um produto histórico 

(C) divisão do trabalho/um produto histórico 

(D) instituição/resultado da correlação de forças 

(E) política de assistência social/um dos desafios da 
profissão 

 

15. Assinale a alternativa que corresponde ao(à) autor(a) 
relacionado(a) ao paradigma da correlação de forças. 
 
(A) Martinelli. 
(B) Yasbek. 
(C) Faleiros. 
(D) Netto. 
(E) Iamamoto. 

 

16. Considere os itens abaixo. 
 

I. a flexibilidade para compartilhar novos conheci-
mentos 

II. a articulação dos sujeitos através do diálogo 

III. a revisão permanente das habilidades 
 

Quais são fundamentais, conforme afirma Türck 
(2002), para a construção de Redes Internas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

17. Segundo a Lei 8662/9, de 7/6/93, constituem atribui-
ções privativas do Assitente Social 
 

I. planejar, organizar e administrar programas e 
projetos em Unidade de Serviço Social. 

II. planejar, organizar e administrar benefícios e Ser-
viços Sociais. 

III. encaminhar providências e prestar orientação so-
cial a indivíduos, a grupos e à população. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

18. Assinale as afirmações abaixo com V (verdadeiro) ou F 
(falso), indicando se correspondem ou não a princípios 
de assistência social segundo a Lei 8742, de 7/12/93. 
 

(  ) Supremacia do atendimento às necessidades sociais 
sobre as exigências de rentabilidade econômica. 

(  ) Universalização dos direitos sociais a fim de tornar 
o destinatário da ação assistencial alcançável pe-
las demais políticas públicas. 

(  ) Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia 
e ao seu direito a benefícios e serviços de quali-
dade, bem como à convivência familiar e comuni-
tária, vedando-se qualquer comprovação vexatória 
de necessidade. 

(  ) Primazia da responsabilidade do Estado na condu-
ção da política de assistência social em cada esfe-
ra de governo. 

(  ) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, 
sem discriminação de qualquer natureza, garantin-
do-se equivalência às populações urbanas e rurais. 
 

A seqüência correta de preenchimento dos parênte-
ses, de cima para baixo, é 

 
(A) F – V – V – F – F. 
(B) V – V – V – F – V. 
(C) F – V – F – F – F. 
(D) V – V – F – V – F. 
(E) V – V – F – F – F. 
 

19. Das alternativas abaixo, assinale a que corresponde à 
técnica investigativa preconizada por Minayo (1993) 
para que o investigador tenha contato direto com o 
fenômeno observado, obtendo informações sobre a 
realidade dos sujeitos em seus contextos. 

 
(A) Entrevista. 
(B) Grupo focal. 
(C) Observação participante. 
(D) História da vida. 
(E) Filmagem. 

 

20. A forma de organização da família nos dias atuais é 
um elemento importante no modo como ela conduz o 
processo de socialização dos(as)__________, transmi-
tindo-lhes valores, normas e __________________,                   
buscando orientá-los para tornarem-se sujeitos de di-
reitos e deveres na sociedade. 
 
Assinale a alternativa que preenche correta e respec-
tivamente as lacunas da frase acima na ordem em 
que aparecem. 

 
(A) imaturos – modelos de conduta 
(B) jovens – procedimentos de conduta 
(C) crianças – modelos de referência 
(D) imaturos – referências de conduta 
(E) jovens – procedimentos de referência 
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21. Soares (2000) comenta que a proposta neoliberal tem 
feito, ao longo das últimas décadas, profundos cortes 
nos gastos públicos, agravando assim a alocação de 
recursos para as políticas sociais. Assim, sob a falsa 
idéia de ____________________ , tem-se provocado 
na América Latina processos de desmonte dos incipi-
entes processos públicos de proteção social. 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna da frase acima. 

 
(A) desenvolvimento 
(B) reforma 
(C) acumulação 
(D) transformação 
(E) crescimento 

 

22. Como se configura a estratégia de focalização no 
âmbito das políticas sociais? 

 

(A) Pela busca do aprimoramento dos serviços sociais 
periféricos com reordenamento do orçamento social. 

(B) Através da preocupação de transferir responsabili-
dades do nível federal para o nível local de governo. 

(C) Pela necessidade urgente de diminuição da discrimi-
nação social para a população mais vulnerável. 

(D) Através da obtenção de maior eficiência e maior jus-
tiça social para os pobres. 

(E) Pelos gastos e serviços sociais públicos/estatais, que 
passam a ser dirigidos exclusivamente aos pobres. 

 

23. O chamado terceiro setor é constituído de pessoas 
jurídicas, de direito privado sem fins lucrativos, volta-
do para a prestação de serviços sociais. As suas mo-
dalidades de organização são 

 
1. filantropia. 
2. social. 
3. educacional. 
4. sociedade civil de interesse público. 
5. financeira. 

 
Quais estão corretas? 

 

(A) 1, 2 e 3. 

(B) 2, 3 e 4. 

(C) 3, 4 e 5. 

(D) 1, 2 e 4. 

(E) 2, 3 e 5. 
 
 

 
 
 

24. Segundo Silva (2004), o Estado brasileiro tem passa-
do por importantes mudanças, mas não se retira da 
cena da gestão da reprodução social.  

 
Assinale a alternativa que corresponde às mudanças 
que ocorreram no papel do Estado brasileiro. 

 

(A) a modernização e a redução 

(B) o desenvolvimento econômico e modernização 

(C) o crescimento econômico e diminuição da inflação 

(D) os ajustes nas contas públicas e modernização 

(E) a redução do déficit do orçamento e desenvolvimen-
to econômico 

 

25. Para Silva (2004), a reforma tributária deveria prece-
der a reforma previdenciária, pois assim seria possível 
contar com a participação de recursos ___________. 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna da frase acima. 

 

(A) do aumento do número de contribuintes ativos. 

(B) da geração de empregos para os jovens. 

(C) de recuperação do desenvolvimento econômico. 

(D) do orçamento fiscal. 

(E) do orçamento do SUS. 
 

26. Nos termos da Lei Municipal nº 681/91, qual das se-
guintes hipóteses NÃO é forma de provimento em 
cargo público? 
 

(A) Nomeação. 

(B) Transferência. 

(C) Reversão. 

(D) Transposição.  

(E) Aproveitamento. 

 

27. Segundo o Regime Jurídico Único dos Servidores 
Públicos Municipais de Gravataí, o prazo para o ser-
vidor entrar em exercício, contado a partir da data 
da posse, é de 
 

(A) 7 dias. 

(B) 7 dias úteis. 

(C) 10 dias. 

(D) 20 dias. 

(E) 30 dias. 
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28. Assinale as afirmações abaixo com V (verdadeiro) ou F 
(falso) no que se refere às regras da Lei Municipal nº 
681/91 acerca do adicional a título de “quebra-caixa”. 

 
(  ) somente é devido aos servidores ocupantes de 

cargo efetivo 
(  ) é incorporável à remuneração, para efeitos de apo-

sentadoria  
(  ) é devido a servidores que recebem ou paguem 

valores pecuniários 
(  ) está fixado em 10% (dez por cento), incidente 

sobre o vencimento básico 

 
A seqüência correta de preenchimento dos parênte-
ses, de  cima para baixo, é 

 
(A) V – F – V – V. 
(B) F – F – V – F. 
(C) V – V – F – V. 
(D) F – V – F – V. 
(E) V – V – V – F. 
 

29. A investidura do servidor em cargo de atribuições e 
responsabilidades compatíveis com a limitação que 
tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, ve-
rificada em inspeção médica oficial credenciada, ca-
racteriza 

 
(A) readaptação. 
(B) aproveitamento. 
(C) transposição. 
(D) transferência. 
(E) reversão. 
 

30. As vantagens listadas abaixo encontram amparo no 
Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Munici-
pais de Gravataí, EXCETO 

 

(A) gratificação pelo exercício de função gratificada. 

(B) gratificação de permanência em serviço. 

(C) adicional pelo exercício de atividades em condições 
penosas, insalubres ou perigosas. 

(D) adicional pela prestação de serviço extraordinário. 

(E) adicional por dia de repouso trabalhado. 
 

31. Qual das seguintes licenças NÃO está contemplada 
na Lei Municipal nº 681/91? 

 

(A) Licença em razão de paternidade. 

(B) Licença por adoção. 

(C) Licença especial para fins de aposentadoria. 

(D) Licença para tratar de interesse particular. 

(E) Licença por motivo de doença em pessoa da família. 
 

32. Nos termos da Lei Municipal nº 681/91, NÃO é veda-
do ao servidor público 
 

(A) referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso 
às autoridades públicas ou aos atos do Poder Pú-
blico, mediante manifestações escrita ou oral. 

(B) manter filiação político-partidária com agremiação 
distinta daquela a que pertencer o chefe do Poder 
Executivo.  

(C) manter sob sua chefia imediata, cônjuge, compa-
nheiro ou parente até segundo grau civil, salvo se 
decorrente de nomeação através de concurso públi-
co. 

(D) celebrar, com o Município e suas entidades, con-
tratos de natureza industrial. 

(E) atentar contra a segurança nacional. 
 

33. O procedimento disciplinar previsto na Lei nº 681/91 
prevê 
 

(A) comissão sindicante composta de três servidores, 
necessariamente superiores hierárquicos ao servi-
dor sindicado, e comissão processante necessaria-
mente composta de cinco servidores titulares de 
cargo efetivo e estáveis. 

(B) comissão sindicante composta de cinco servidores, 
necessariamente titulares de cargo efetivo, e comis-
são processante composta de três servidores, ne-
cessariamente titulares de cargo efetivo e estáveis. 

(C) comissão sindicante composta de três servidores, ne-
cessariamente titulares de cargo efetivo, e comissão 
processante composta de três servidores, não neces-
sariamente titulares de cargo efetivo e estáveis. 

(D) comissão sindicante composta de três servidores, 
não necessariamente titulares de cargo efetivo, e 
comissão processante composta de cinco servidores, 
necessariamente titulares de cargo efetivo, estáveis 
e superiores hierárquicos ao servidor processado. 

(E) comissão sindicante composta de três servidores, não 
necessariamente titulares de cargo efetivo, e comis-
são processante composta de três servidores, neces-
sariamente titulares de cargo efetivo e estáveis. 

 

34. A administração básica do Instituto de Previdência e 
Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí – 
IPAG – é composta dos seguintes órgãos: 
 

(A) Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conse-
lho Fiscal. 

(B) Conselho Consultivo, Superintendência-Geral e Con-
selho Fiscal. 

(C) Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conse-
lho Curador. 

(D) Conselho Consultivo, Diretoria Executiva e Conselho 
Curador. 

(E) Conselho Deliberativo, Superintendência-Geral e 
Conselho Fiscal. 
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35. Considere as operações abaixo. 
 
I. aquisição de títulos da dívida pública 
II. empréstimos aos seus associados, praticadas as 

taxas de juros de mercado 
III. aquisição de ações de empresas estatais ou de esta-

belecimentos financeiros vinculados ao poder público 
IV. operações em bolsas 

 
Quais delas são permitidas para aplicação financeira das 
disponibilidades do Instituto de Previdência e Assistência 
dos Servidores Municipais de Gravataí – IPAG, nos ter-
mos da Lei Municipal nº 1053/96? 
 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 

36. O balanço geral do Instituto de Previdência e Assis-
tência dos Servidores Municipais de Gravataí – IPAG –  
deverá ser submetido aos seguintes órgãos: 
 
(A) Poder Executivo Municipal e Ministério Público Es-

tadual. 
(B) Ministério Público Estadual e Tribunal de Contas 

do Município. 
(C) Poder Legislativo Municipal e Tribunal de Contas 

do Estado. 
(D) Poder Executivo Estadual e Tribunal de Contas da 

União. 
(E) Poder Legislativo Estadual e Ministério Público Fe-

deral. 
 

37. As possibilidades abaixo dizem respeito ao enquadramen-
to como beneficiário do segurado do Instituto de Previ-
dência e Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí 
– IPAG, de acordo com a Lei Municipal nº 1053/96. 
 
I. o filho inválido, independentemente da idade 

II. o irmão ou a irmã, maior de 18 anos, mesmo não 
sendo inválido ou inválida, desde que não tenham 
meios próprios de subsistência e dependam economi-
camente do segurado 

III. a companheira do segurado ou o companheiro da 
segurada, desde que comprovada a vida em comum, 
durante no mínimo 5 (cinco) anos, imediatamente 
anteriores à data do óbito 

IV. a madrasta, desde que não tenha meios próprios de 
subsistência e dependa economicamente do segurado 
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

38. Qual, dentre as seguintes prestações, NÃO está garan-
tida aos beneficiários do segurado do Instituto de Previ-
dência e Assistência dos Servidores Municipais de Grava-
taí – IPAG, nos termos da Lei Municipal nº 1053/96?  

 
(A) Assistência básica à saúde. 
(B) Pensão por morte. 
(C) Auxílio-funeral. 
(D) Auxílio-reclusão. 
(E) Aposentadoria. 

 

39. Segundo a Lei Municipal nº 1053/96, se o servidor, ao 
falecer, deixar cônjuge sobrevivo e filhos beneficiários, a 
pensão por morte será rateada pelo seguinte critério:  

 

(A) metade ao cônjuge e a outra metade aos filhos 
em partes iguais. 

(B) a totalidade ao cônjuge. 

(C) a totalidade aos filhos,  dividida em partes iguais. 

(D) ao cônjuge e aos filhos,  em partes iguais. 

(E) a quarta parte ao cônjuge e o restante aos filhos, 
em partes iguais. 

 

40. Considere as possibilidades abaixo. 
 

I. o atendimento em consultório médico, compreen-
dendo as consultas e os procedimentos 

II. a cobertura das despesas com medicamentos uti-
lizados durante o tratamento hospitalar ou ambu-
latorial 

III. o procedimento de endodontia 

IV. o tratamento hospitalar, incluindo todo procedi-
mento, clínico ou cirúrgico, terapêutico ou diag-
nóstico, procedido sob o regime de internação 
hospitalar 

 
Quais se incluem no plano de assistência à saúde a 
cargo do Instituto de Previdência e Assistência dos 
Servidores Municipais de Gravataí – IPAG? 

 

(A) Apenas I e II. 

(B) Apenas II e III. 

(C) Apenas III e IV. 

(D) Apenas I, III e IV. 

(E) I, II, III e IV. 
 


