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MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SUL/SC 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 002/2021 
 
 

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DOS RECURSOS PROVA OBJETIVA 

 
 

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SUL, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e a PS 
Concursos, torna público a análise e julgamento dos recursos da Prova Objetiva, conforme segue: 
 

 
RECURSOS DA PROVA DO HORÁRIO 01 

 

RECURSO 01 QUESTÃO 01 - CONHECIMENTOS GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 2059952; 2058346. 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 
021 - PROFESSOR DE ARTES (Infantil ao 9º Ano e EJA) (HABILITADO) 

032 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 

PEDIDO 
As candidatas solicitam troca de gabarito da questão, afirmando que outra alternativa 
contempla de forma mais adequada o enunciado da questão. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois realmente as 
personagens não se entendem. Quando o pai se convence de que a filha cresceu e por 
isso precisaria de um biquíni maior ela o corrige dizendo que o biquíni seria menor. Em 
nenhum momento eles discutem e valores geracionais são postos à prova. Ele nem se 
opõe ao fato de a menina querer usar um biquíni pequeno, o humor da crônica reside 
na incoerência de a menina crescer e querer um biquíni menor e de o pai não entender 
o contexto disso. 

RECURSO 02 QUESTÃO 01 - CONHECIMENTOS GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 2061313 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 040 – NUTRICIONISTA 

PEDIDO 
A Candidata solicita troca de gabarito da questão, afirmando que outra alternativa 
contempla de forma mais adequada o enunciado da questão. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois o autor deixa muito claro 
que o pai realmente não entendeu o discurso da filha. A última frase que reitera o título 
afirmando a dificuldade do pai de entender uma filha adolescente demonstra isso. Toda 
a justificativa apresentada pela candidata de que a ironia é uma constante na obra de 
Luís Fernando Verissimo não contribui para justificar o pedido, porque não tem nenhum 
exemplo da crônica usada para este processo seletivo. 
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RECURSO 01 QUESTÃO 06 - CONHECIMENTOS GERAIS DE ATUALIDADES E DADOS MUNICIPAIS 

INSCRIÇÃO 2058588 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 019 - PROFESSOR DE BIOLOGIA (EJA) (HABILITADO) 

PEDIDO 
O Candidato solicita anulação da questão alegando que o item IV da questão está 
incorreto, pois o carro apreendido foi encontrado em Nova Veneza, e não em Içara, 
conforme consta o item. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede visto que de acordo com o 
gabarito oficial, a resposta correta da questão é a letra D, onde informa que os itens II e 
IV estão incorretos, estando de acordo com as notícias vinculadas e com a própria 
alegação do candidato. 

RECURSO 02 QUESTÃO 06 - CONHECIMENTOS GERAIS DE ATUALIDADES E DADOS MUNICIPAIS 

INSCRIÇÃO 2061284 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 032 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 

PEDIDO 
O Candidato solicita anulação da questão alegando que não encontrou no portal g1 
notícias confirmando a alegação do item III da questão. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede pois diversas notícias com a 
informação do referido item foram vinculadas no portal g1, inclusive todas as notícias 
mais recentes sobre o assalto informam que o valor recolhido pelos moradores foi de 
R$ 810 mil, tornando assim o disposto no item III da questão correto e atual, de acordo 
com últimas informações sobre o caso. 

RECURSO 03 QUESTÃO 06 - CONHECIMENTOS GERAIS DE ATUALIDADES E DADOS MUNICIPAIS 

INSCRIÇÃO 2059104 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 030 - PROFESSOR DE INFORMÁTICA (1º ao 9º Ano) e EJA (HABILITADO) 

PEDIDO 
O Candidato solicita anulação da questão por não encontrar reportagens que confirmam 
informações contidas na questão. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede pois diversas notícias com as 
informações contidas na questão estão disponíveis no portal g1 que confirmam o 
disposto na referida questão, conforme links: 
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 https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/12/16/assalto-em-criciuma-
sangue-coletado-deve-auxiliar-na-identificacao-de-envolvidos.ghtml 

 https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/12/30/assalto-em-criciuma-ha-
um-mes-criminosos-provocaram-noite-de-terror-durante-roubo-a-banco.ghtml 

Sendo as notícias utilizadas como fonte para o desenvolvimento da questão mais atuais 
que a notícia utilizada como base para a alegação do candidato, mantém a questão 
correta e atual. Sendo assim, recurso indeferido e questão mantida. 

RECURSO 04 QUESTÃO 06 - CONHECIMENTOS GERAIS DE ATUALIDADES E DADOS MUNICIPAIS 

INSCRIÇÃO 2061313 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 040 – NUTRICIONISTA 

PEDIDO 
A Candidata solicita anulação da questão alegando que foi utilizado o mesmo assunto 
em questão da prova de horário 2. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso improcede, visto que a mesma foi aplicada 
no primeiro horário da prova, e de maneira nenhuma pode-se alegar que o fato do 
assunto ser o mesmo de uma questão aplicada no horário 2 isso trouxe vantagens para 
os candidatos que realizaram a prova no primeiro horário. Além disso, os candidatos, 
mesmo com horários diversos, não saíram portando o caderno de respostas. Assim, 
não haveria como, com precisão, repassarem o enunciado e, consequentemente a 
resposta para os outros candidatos. 

RECURSO QUESTÃO 07 - CONHECIMENTOS GERAIS DE ATUALIDADES E DADOS MUNICIPAIS 

INSCRIÇÃO 2061313 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 040 – NUTRICIONISTA 

PEDIDO 
A Candidata solicita anulação da questão alegando que foi utilizado o mesmo assunto 
em questão da prova de horário 2. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso improcede, visto que a mesma foi aplicada 
no primeiro horário da prova, e de maneira nenhuma pode-se alegar que o fato do 
assunto ser o mesmo de uma questão aplicada no horário 2 isso trouxe vantagens para 
os candidatos que realizaram a prova no primeiro horário. Além disso, os candidatos, 
mesmo com horários diversos, não saíram portando o caderno de respostas. Assim, 
não haveria como, com precisão, repassarem o enunciado e, consequentemente a 
resposta para os outros candidatos. 

 

 

 

 



 MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SUL / SC                                   PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2021 

 

4 www.psconcursos.com.br 

RECURSO 01 QUESTÃO 08 - CONHECIMENTOS GERAIS DE ATUALIDADES E DADOS MUNICIPAIS 

INSCRIÇÃO 2061470; 2058592; 2058414; 2060038; 2060353. 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 

023 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (Infantil ao 9º Ano e EJA) (HABILITADO) 

032 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 

034 - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO 
Os Candidatos solicitam mudança do gabarito da questão pois alegam que a 
informação contida no primeiro item da questão é falsa. A resposta correta deveria ser a 
letra D, e não B, conforme apontado pelo gabarito. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso procede, pois de acordo com as notícias 
mais atuais o número de mortos subiu para 5, tornando assim o primeiro item falso. 
Sendo assim, recurso deferido e gabarito mudado para letra D. 

RECURSO 02 QUESTÃO 08 - CONHECIMENTOS GERAIS DE ATUALIDADES E DADOS MUNICIPAIS 

INSCRIÇÃO 2058453 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 003 - AUXILIAR DE SALA I 

PEDIDO 
A Candidata solicita mudança de gabarito da questão por não concordar com a resposta 
da banca. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois além do candidato não 
ter nenhum embasamento para sua alegação, a reposta E, alegada pelo candidato 
como correta, não pode ser considerada correta pois de acordo com notícias de fontes 
legítimas, o segundo item da questão segue correto, e o último item da questão não 
pode ser de maneira nenhuma considerado como incorreto, visto que traz informações 
incorretas com relação ao resultado das eleições dos EUA. Sendo assim, recurso 
indeferido. 

RECURSO 01 QUESTÃO 11 - CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO 

INSCRIÇÃO 2059033 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 003 - AUXILIAR DE SALA I 

PEDIDO 
O candidato solicita a anulação da questão pois alega que nenhum dos produtos deve 
ser vendido para crianças. 
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DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise a banca conclui que o recurso não procede, pois no artigo 81, inciso IV do 
ECA diz que "os fogos de artifício ou estampidos, exceto aqueles que pelo seu reduzido 
potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização 
indevida". 

RECURSO 02 QUESTÃO 11 - CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO 

INSCRIÇÃO 2058453 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 003 - AUXILIAR DE SALA I 

PEDIDO O candidato solicita a anulação da questão, pois alega que a questão está confusa. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise a banca conclui que o recurso não procede, pois no artigo 81, inciso IV do 
ECA diz que "os fogos de artifício ou estampidos, exceto aqueles que pelo seu reduzido 
potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização 
indevida", como no caso os estalinhos citado pela candidata. 

RECURSO QUESTÃO 12 - CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO 

INSCRIÇÃO 2059649 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 023 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (Infantil ao 9º Ano e EJA) (HABILITADO) 

PEDIDO O candidato solicita a anulação da questão, pois alega que a questão está confusa. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise a banca conclui que o recurso não procede, pois a referida lei diz que o 
ensino médio tem duração mínima de três anos e não máxima como está na questão. 

RECURSO QUESTÃO 14 - CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO 

INSCRIÇÃO 2061470; 2058592; 2058502; 2058453. 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 

003 - AUXILIAR DE SALA I 

032 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 

034 - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO 
Os candidatos solicitam anulação da questão, pois alega que não há alternativa que 
possua as três dimensões citadas na questão. 
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DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após a análise a banca conclui que o recurso não procede, pois o referido autor ao se 
referir as três dimensões básicas do planejamento cita "O planejamento enquanto 
construção-transformação de representações é uma mediação teórica metodológica 
para ação, que em função de tal mediação passa a ser consciente e intencional. 
"VASCONCELOS, 2000, p.79 

RECURSO QUESTÃO 15 - CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO 

INSCRIÇÃO 2059033 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 003 - AUXILIAR DE SALA I 

PEDIDO O candidato solicita a anulação, alegando que a resposta correta seria a alternativa E 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise a banca conclui que o recurso não procede, pois é uma tendência 
pedagógica em que o papel da escola é a formação de atitudes, há uma desvalorização 
do ensino e supervalorização dos problemas psicológicos, já a alternativa que a 
candidata sugere ser a correta é uma tendência que visa preparar o aluno por meio da 
aquisição de conteúdo. 

RECURSO QUESTÃO 16 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

INSCRIÇÃO 2059873 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 012 - PROFESSOR DE QUÍMICA (EJA) (NÃO HABILITADO) 

PEDIDO 
O candidato solicita a anulação da questão, pois a mesma possui duas alternativas 
iguais. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após a análise a banca conclui que o recurso procede. Realmente há duas respostas 
iguais, portanto impossível responder. 

RECURSO 01 QUESTÃO 17 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

INSCRIÇÃO 2060353 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 023 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (Infantil ao 9º Ano e EJA) (HABILITADO) 

PEDIDO 
O candidato solicita a anulação da questão, alegando que a alternativa correta seria a 
letra D e não a E como está no gabarito. 
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DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise a banca conclui que o recurso não procede, pois a LDB é clara em seu 
artigo 21, onde consta que a educação escolar compõe-se pela Educação infantil, 
ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. 

RECURSO 02 QUESTÃO 17 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

INSCRIÇÃO 2059649 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 023 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (Infantil ao 9º Ano e EJA) (HABILITADO) 

PEDIDO 
O candidato solicita a anulação da questão, alegando erro na elaboração da questão, 
induzindo o candidato ao erro. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Assim como no recurso anterior, após análise a banca conclui que o recurso não 
procede, pois a LDB é clara em seu artigo 21, onde consta que a educação escolar 
compõe-se pela Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. 

RECURSO 03 QUESTÃO 17 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

INSCRIÇÃO 2060353 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 023 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (Infantil ao 9º Ano e EJA) (HABILITADO) 

PEDIDO 
O candidato solicita a anulação da questão, pois alega a alternativa correta seria a letra 
E. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise a banca conclui que o recurso não procede, visto que é facultativo a 
pessoa que for maior de 30 anos e não 35 anos, como está na questão. 

RECURSO QUESTÃO 18 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

INSCRIÇÃO 2061313 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 040 – NUTRICIONISTA 

PEDIDO 
O Candidato solicita anulação da questão 18 pois alega que o enunciado não se 
enquadra nos conteúdos programáticos. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede. Pois a nomenclatura "escola" 
não altera a questão em si, e referente a ANATOMIA DE SISTEMA consta como 
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especifica do cargo no edital. 

RECURSO 01 QUESTÃO 19 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

INSCRIÇÃO 2060694; 2060500. 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 023 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (Infantil ao 9º Ano e EJA) (HABILITADO) 

PEDIDO 
Os candidatos solicitam a anulação da questão, pois alegam que a mesma não foi 
redigida da forma correta, e não coloca em ordem os itens conforme a referida Lei 
descreve. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise a banca conclui que o recurso não procede, visto que a questão embora 
possa ter uma distorção de nomenclatura é bem clara no seu enunciado, e não explicita 
que os itens teriam que estar na ordem citadas na Lei, mas sim que fazendo a leitura 
dos mesmos o candidato possa dizer se está correto ou não de acordo com a 
respectiva Lei. 

RECURSO 02 QUESTÃO 19 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

INSCRIÇÃO 2060353; 2060054. 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 023 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (Infantil ao 9º Ano e EJA) (HABILITADO) 

PEDIDO 
Os candidatos solicitam a anulação da questão, pois a alternativa correta seria a letra B 
e não a C como consta no gabarito. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise a banca conclui que o recurso procede, pois houve erro no gabarito. Um 
novo gabarito será publicado com a resposta B como correta. 

RECURSO 03 QUESTÃO 19 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

INSCRIÇÃO 2058502; 2058453. 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 003 - AUXILIAR DE SALA I 

PEDIDO 
O candidato solicita a anulação da questão, pois alega que as alternativas não são as 
disponibilizadas pela versão oficial da BNCC. 

DECISÃO / RESPOSTA Após análise a banca conclui que o recurso não procede, pois a questão solicita que o 
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DA BANCA candidato responda quais os direitos de aprendizagem que a BNCC assegura as 
crianças, que são os que a candidata citam nos seus recurso, portanto retirados do 
documento oficial. 

 

 

 
RECURSOS DA PROVA DO HORÁRIO 02 

 

RECURSO QUESTÃO 01 - CONHECIMENTOS GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 2061207 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 042 - ASSISTENTE SOCIAL 

PEDIDO 
O Candidato solicita anulação da questão, pois afirma haver múltiplas interpretações 
para o conteúdo do texto, podendo ter mais de uma alternativa correta. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois apesar de apresentar 
um contexto irônico, porque para nós leitores fica muito claro as intenções escusas do 
menino, essa ironia é apresentada pela inocência da mãe. Em momento algum, a mãe 
deixa claro ter conhecimento das atitudes do filho. A frase citada "Como fui levando, não 
sei lhe explicar, Fui assim levando, ele a me levar", fala sobre a naturalidade da 
passagem do tempo, não que o filho convenceu a mãe dos motivos de suas atitudes, 
mas que eles foram levando a vida no seu curso natural. 

 

RECURSO QUESTÃO 09 - CONHECIMENTOS GERAIS DE ATUALIDADES E DADOS MUNICIPAIS 

INSCRIÇÃO 2061207 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 042 - ASSISTENTE SOCIAL 

PEDIDO 
O Candidato solicita anulação da questão alegando que as questões de atualidades 
deveriam ser no mínimo de âmbito nacional. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede pois o edital deixa bem claro 
em seus conteúdos programáticos de atualidades "Aspectos atuais e fatos históricos a 
nível mundial, nacional, estadual, regional e municipal, noticiados através de meios de 
comunicação oficiais e publicações legítimas;". Sendo assim, a questão está de acordo 
com o previsto em edital, visto que é uma questão que está correta, foi vinculada em 
meios de comunicação legítimos, sendo de nível estadual, de acordo com os conteúdos 
programáticos do certame. 
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RECURSO QUESTÃO 16 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

INSCRIÇÃO 2060380 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 042 - ASSISTENTE SOCIAL 

PEDIDO 
O Candidato solicita anulação da questão dezesseis, pois alega que o conteúdo de 
Relatório Social que foi abordado na questão, não está contemplado no conteúdo 
programático publicado do Edital de Abertura 002/2021. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede pois no item "25. A 
instrumentalidade como elemento da intervenção profissional" abrange os instrumentos 
técnico operativos incluindo o Relatório Social. Segundo Martinelli (1994), a 
instrumentalidade é um conjunto articulado de instrumentos e técnicas que permite a 
operacionalização da ação profissional. Portanto, apesar de não estar especificado no 
item 28, juntamente com "Estudo, laudo e parecer social", O relatório Social é 
mencionado item 25, pois faz parte da instrumentalidade do profissional de Serviço 
Social. 

RECURSO QUESTÃO 20 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

INSCRIÇÃO 2060380 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 042 - ASSISTENTE SOCIAL 

PEDIDO 
O Candidato solicita anulação da questão de número vinte (20) pois alega que a 
alternativa 'A" e a "D" estão corretas, sendo que o enunciado da questão informa que há 
apenas uma correta. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede pois segundo o código de 
ética profissional no seu Art. 15 - Constitui direito do assistente social manter o sigilo 
profissional. Ao citar, o candidato, como equívoco, o exemplo de não revelar sigilo 
profissional frente a determinação judicial, mandados, intimações, e no próprio parecer 
social, utilizamos a ORIENTAÇÃO NORMATIVA 04/2020 elaborada pelo CFESS de 28 
de abril de 2020 que Dispõe sobre o sigilo profissional e a participação de assistente 
social como testemunha ou perito/a em processos que envolvam usuário/a.                                    
Os/as assistentes sociais que vierem a receber intimação para depor na condição de 
testemunha ou perito/a em processos judiciais, devem proteger, por meio da 
confidencialidade, a intimidade do/a usuário/a. O sigilo profissional é a regra. Sua 
quebra é exceção, devendo ser adotada somente quando puder contribuir ou 
evitar que aconteça uma situação grave, nociva e perigosa para a integridade 
física e psíquica do/a usuário/a ou de terceiros. Portanto, mesmo sendo 
determinações judiciais, o sigilo deve ser mantido e a única hipótese para que seja 
revelado está estabelecida no artigo 18 do código de ética: "A quebra do sigilo só é 
admissível, quando se tratar de situações cuja gravidade possa, envolvendo ou não fato 
delituoso, trazer prejuízos aos interesses do usuário, de terceiros ou da coletividade". 
Ressalta ainda no Capítulo VI, "das relações do assistente social com a justiça", no seu 
Art. 20 - É vedado ao assistente social:  

a) Depor como testemunha sobre situação sigilosa do usuário de que tenha 
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conhecimento no exercício profissional, mesmo quando autorizado.  

Sendo assim, a alternativa "A" está incorreta, permanecendo como a alternativa "D" a 
única correta. 

 

 

SÃO JOÃO DO SUL/SC, em 17 de Fevereiro de 2021. 

 

 

TAÍSE DOS SANTOS ALVES 

Presidente da Comissão de Processo Seletivo 

 

 
MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA 

Prefeito Municipal 


