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COMISSÃO EXECUTIVA DO PROCESSO SELETIVO

Comunicado II – 14/02/2018

Informa decisão  dos  recursos/impugnações  apresentados
em  face  de  gabaritos  preliminares/questões  relativos  ao
Concurso Público nº 001/2017.

A  Comissão  de  Processo  Seletivo,  nomeada  pela  Portaria  nº  0090/2017,  representada  por  sua Presidente,  Sr.
Francisco Alexandre Duarte Neto, no uso de suas atribuições e segundo dados remetidos pela empresa responsável
pela  execução  do  processo  seletivo,  torna  públicas  as  deliberações  da  banca  examinadora  em  relação  aos
recursos/impugnações apresentados em face dos gabaritos preliminares/questões das provas aplicadas:

Cargo
Questã

o

Nº
Inscriçã

o
Razões de deferimento/indeferimento

Assistente
Social

1 784859

01) Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação INCORRETA.

A) A repetição da palavra “vida” nos três últimos versos da primeira estro-
fe quer nos mostrar que para aquelas pessoas que estavam no café não
havia lugar para a morte.

B) Há, entre os homens ali presentes, alguns que não tiraram o chapéu de
forma programada.

C) Na primeira estrofe, os homens que se achavam no café estavam alheios
em relação à passagem do cortejo fúnebre.

D) Na segunda estrofe, a descoberta de que a vida não tem finalidade é que
permite aceitar a morte como libertação final da matéria.

RESPOSTA: De acordo com a afirmação, a descoberta de que a vida
não tem finalidade está sendo colocada de uma maneira ampla em relação
ao que está exposto nos versos.

RECURSO INDEFERIDO: Fica mantida a alternativa "B” como res-
posta para a questão.

Psicólogo 7 786306

 Fato é que o Nereu Ramos nasceu em Lages-SC e foi Presidente da
República por 2 meses e 21 dias, no entanto, a candidata alega que Marcio
de Souza e Mello, nascido em Florianópolis - SC, participou da junta militar
que  foi  investida  por  um  Ato  Institucional  entre  31/08/1969  e
30/10/1969,  em  face  ao  impedimento  por  doença  do  Presidente  da
República. Junto com ele governaram Augusto Rademaker e Aurelio de Lyra
Tavares. Desta forma, em que pese não Presidente regular, exerceu atos de
Chefe de Estado. 

RECURSO DEFERIDO: Questão anulada em face a todas as alterna-
tivas estarem corretas.
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Assistente
Social

9 793801

A  aludida  questão  solicita  a  resposta  incorreta,  no  entanto,  a
candidata alega ser correta a questão D também. De fato, a alternativa D é
alternativa correta, no entanto, a questão solicita a questão incorreta, sendo
a única a opção B.

RECURSO INDEFERIDO: Fica mantida a alternativa "B” como res-
posta para a questão.

Assistente
Social

17 794101

A  questão  versa  sobre  “Sistema  de  Notificação  e  de  Vigilância
Epidemiológica e Sanitária”, item presente no Conteúdo Programático do
Edital de Abertura do Concurso Público. 

O  recurso  é  extemporâneo,  visto  que  o  item  6.1  do  Edital  de
Abertura do Concurso Público garante aos candidatos interpor recursos no
prazo de dois  dias úteis após a concretização do evento que lhes disser
respeito, inclusive contra o próprio edital, prazo este que se expirou em 14
de dezembro de 2017.

RECURSO  INDEFERIDO.  Fica  mantida  a  alternativa  “A”  como
resposta para a questão.

Psicólogo 20 786306

20) A técnica da terapia cognitiva que tem por objetivo de induzir o pacien-
te a identificar a crença central através de perguntas sobre o significado
pessoal do paciente sobre seu relato e da cadeia de pensamentos automáti-
cos: 
A) Atribuição de Significados.
B) Ensaio Cognitivo.
C) Flecha Descendente.
D) Questionamento Socrático.

RESPOSTA:  A  flecha  descendente  tem  como  objetivo  a
identificação  da  crença  central.  Já  o  questionamento  socrático  é  mais
amplo, visa perguntas com objetivo de fazer com que o paciente trabalhe
uma crença secundária que trouxe para a sessão. Ambas só se assemelham
em serem técnicas de perguntas. 

Fonte: LEAHY, Robert.  Técnicas de Terapia Cognitiva - Manual do
Terapeuta. Editora Artmed

RECURSO  INDEFERIDO.  Fica  mantida  a  alternativa  “C”  como
resposta para a questão.

Assistente
Social

23 783752

Considerando as questões alegadas entendemos pela anulação da
questão, em especial, no seu mérito.

RECURSO DEFERIDO. Questão ANULADA.

Assistente
Social

23 785139

Assistente
Social

23 791579

Assistente 23 795071
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Social

Assistente
Social

23 820461

Assistente
Social

23 832168

Assistente
Social

23 840766

Assistente
Social

23 841494

Assistente
Social

24 794101 
24) A dimensão teórico-metodologica: 

A) A capacidade de o Assistente Social articular meios e instrumentos para
materializar os objetivos, com base nos valores concebidos.

B) Faz referência à capacidade de apreensão do método e das teorias e das
teorias e sua relação com a prática, na ação do Assistente Social.

C) Relaciona aos objetivos e finalidades das ações do assistente social.

D) Relaciona-se aos princípios e valores humanos genéricos que guiam os
Assistentes Sociais.

RESPOSTA: Insta  ressaltar  que não existe  na questão erros que
permitiriam sua anulação no tocante a desrespeito aos dispositivos elenca-
dos no edital regulador do certame. Discute-se a ocorrência de erro materi-
al tangível a digitação de palavras na questão. Erro material ensejante de
anulação de questões deve ser de tal sorte gravoso que afete o direito sub-
jetivo do candidato garantido no edital  do concurso.  O erro existente na
questão não afeta e nem caracteriza prejuízo à compreensão do candidato,
não confundindo objetivamente o sentido da pergunta.

RECURSO  INDEFERIDO.  Fica  mantida  a  alternativa  “B”  como
resposta para a questão.

Assistente
Social

24 820461

Psicólogo 26 786306 26) NÃO é uma técnica utilizada na terapia cognitiva:
A) Cadeira Vazia.
B) Distração e Focalização.
C) Ensaio cognitivo.
D) Role-play.

RESPOSTA: A técnica de cadeira vazia é utilizada para um confron-
to ou trabalho de treinamentos sobre as dificuldades que o paciente apre-
senta e dentro do consultório é realizada para que possa ser utilizada na re-
solução de um problema trazido pela cliente. Essa técnica NÃO trás uma ex-
clusividade da gestalterapia. Apesar de ser uma técnica usada com bastante
frequência em atendimento psicoterápico de quem trabalha com a aborda-
gem. 
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Fonte: LEAHY, Robert.  Técnicas de Terapia Cognitiva - Manual do
Terapeuta. Editora Artmed

RECURSO  INDEFERIDO.  Fica  mantida  a  alternativa  “B”  como
resposta para a questão.

Assistente
Social 27 785139

27) Conforme  previsto  na  lei  8.080/1990,  a  articulação  das  políticas  e
programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as
seguintes atividades, EXCETO:

A) Alimentação e nutrição.

B) Ciência e tecnologia.

C) Recursos financeiros, planejamento e orçamento.

D) Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia.

RESPOSTA:  A questão  versa sobre “Sistema de Notificação e  de
Vigilância  Epidemiológica  e  Sanitária”,  item  presente  no  Conteúdo
Programático do Edital de Abertura do Concurso Público. 

O  recurso  é  extemporâneo,  visto  que  o  item  6.1  do  Edital  de
Abertura do Concurso Público garante aos candidatos interpor recursos no
prazo de dois  dias úteis após a concretização do evento que lhes disser
respeito, inclusive contra o próprio edital, prazo este que se expirou em 14
de dezembro de 2017.

RECURSO  INDEFERIDO.  Fica  mantida  a  alternativa  “C”  como
resposta para a questão.

Assistente
Social

29 820461 29) Com  relação  ao  Beneficio  de  Prestação  Continuada  é  INCORRETO
afirmar:

A) O benefício é solicitado em agências do Instituto Nacional do Seguro So-
cial (INSS) e a seleção dos beneficiários é feita em boa parte por médi-
cos peritos da Previdência, que avaliam os deficientes que requerem o
benefício quanto ao grau de incapacidade para a vida independente e o
trabalho. Por essas razões, a operacionalização é feita pelo INSS e por
sua agência de processamento de dados, a Dataprev.

B) O benefício é uma transferência mensal de renda destinada a pessoas
com deficiência severa, de qualquer idade, e idosos maiores de 65 anos,
em ambos os casos com renda familiar per capita inferior a um quarto
de salário mínimo.

C) O benefício foi criado por medida provisória, posteriormente converti-
da em lei. A seleção dos beneficiários é, em geral, realizada pelos órgãos
municipais de assistência social, ficando a gerência do programa a car-
go do MDS e as operações de pagamento sob responsabilidade da Caixa
Econômica Federal.

D) O direito a um salário mínimo mensal para essas pessoas foi estabeleci-
do na Constituição de 1988 e regulamentado pela Lei Orgânica da As-
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sistência Social (LOAS), em 1993.

RESPOSTA:  Vide artigo 203 da Constituição Federal  de  1988.  O
Benefício de Prestação continuada é destinado a brasileiros com deficiência
incapacitante  (severa)  e  idosos  com  mais  de  65  anos  que  não  tenham
condições de prover a sua própria subsistência.

RECURSO  INDEFERIDO.  Fica  mantida  a  alternativa  “C”  como
resposta para a questão.

Assistente
Social

30 838673

30) O Programa Bolsa Família (PBF):

A) De maneira alguma exige contrapartidas de comportamento – as cha-
madas condicionalidades – de seus beneficiários.

B) Deu-se no contexto de estruturação da Comunidade Solidária e da as-
sistência social no governo federal, o início da implementação do pro-
grama foi em 1995.

C) É um programa de transferência mensal de renda que surgiu, no final
de 2003, a partir da unificação de uma série de programas preexisten-
tes,  bastante  inspirado pelo programa de renda mínima vinculado à
educação, o Bolsa Escola.

D) Foi  estabelecido  pela  Lei  Orgânica  da  Assistência  Social  (Loas),  em
1990.

RESPOSTA: O enunciado da questão é claro, direto e objetivo, não
se tratando de um distrator.

RECURSO  INDEFERIDO.  Fica  mantida  a  alternativa  “C”  como
resposta para a questão.

Assistente
Social

34 784433
34) O SUAS é o sistema que consolida a Política Nacional de Assistência
Social, tendo como funções assistenciais:

A) A manutenção do assistencialismo, a reprodução do modelo da comuni-
dade solidária.

B) A matricialidade familiar, a produção de indicadores e a promoção soci-
al.

C) A proteção social, a vigilância sanitária e a descentralização.

D) A proteção social, a vigilância social e a defesa dos direitos socioassis-
tenciais.

RESPOSTA: Ocorreu uma falha durante o processo de digitação do
Gabarito  Preliminar,  que  apresentou a  alternativa  “A”  como  resposta,  o
Gabarito Definitivo deverá apresentar a opção “D”.

RECURSO DEFERIDO – Gabarito alterado de “A” para “D”.

Assistente
Social

34 784859

Assistente
Social

34 791579

Assistente
Social

34 794101

Assistente
Social

34 795071

Assistente
Social

34 820461
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Assistente
Social

34 832168

Assistente
Social

34 838673

Assistente
Social

34 840766

Assistente
Social

34 841494

Assistente
Social

35 784859 35) Segundo  a  lei  8.080/1990,  “gerir  laboratórios  públicos  de  saúde  e
hemocentros” é uma competência:

A) Da direção estadual do SUS.

B) Da direção federal do SUS.

C) Da direção municipal do SUS.

D) Todas as alternativas completam corretamente o enunciado da questão

RESPOSTA:  A  argumentação  dos  candidatos  está  correta,  as
alternativas “A” e “C” podem ser assinaladas como resposta para a questão,
contrariando o disposto no item 4.1 do Edital  de  Abertura do  Concurso
Púbico. 

RECURSO DEFERIDO. Questão ANULADA.

Assistente
Social 35 840766

http://www.agronomica.sc.gov.br/
mailto:prefeitura@agronomica.sc.gov.br

