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QUESTÃO 31.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso argumenta que a opção “A” seria a correta, pois o princípio da 

impessoalidade estaria na Constituição de forma implícita.  

 

JUSTIFICATIVA:  

O recurso não merece ser provido, pois o mencionado princípio está na 

Constituição disposto de forma expressa. 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: 

 

É a questão: 

 

Sobre a Administração Pública na Constituição Federal de 1988, marque a alternativa 

CORRETA: 

(A) O princípio da impessoalidade está previsto de forma implícita na Constituição 

Federal de 1988. 

(B) As funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de 

cargos em comissão. 

(C) A moralidade, a legalidade e a parcialidade são princípios norteadores da 

Administração Pública direita e de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios. 

(D) O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, 

por igual período, sendo que, durante o prazo improrrogável previsto no edital de 

convocação, aquele que aprovado em concurso público de provas ou de provas e 

títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo 

ou emprego, na carreira. 

 

Portanto, a banca reitera a alternativa “D” como a única que atende o enunciado. 

QUESTÃO 32.  

Situação: Recurso Procedente.  

RECURSO:  

 

O recurso argumenta que a opção “D” também poderia ser assinalada como correta.  

 

 



JUSTIFICATIVA:  

 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, NÃO são órgãos do Poder Judiciário: 

 

(A) O Supremo Tribunal Federal; o Conselho Nacional de Justiça; o Superior Tribunal 

de Justiça; os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; os Tribunais e Juízes 

do Trabalho; os Tribunais e Juízes Eleitorais; os Tribunais e Juízes Militares; os 

Tribunais de Contas da União e dos Estados; os Tribunais e Juízes dos Estados e do 

Distrito Federal e Territórios. 

(B) O Supremo Tribunal Federal; o Conselho Nacional de Justiça; o Superior Tribunal 

de Justiça; os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; os Tribunais e Juízes 

do Trabalho; os Tribunais e Juízes Eleitorais; os Tribunais e Juízes Militares; os 

Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.  

(C) O Supremo Tribunal Federal; o Superior Tribunal de Justiça; os Tribunais Regionais 

Federais e Juízes Federais; os Tribunais e Juízes do Trabalho; os Tribunais e Juízes 

Eleitorais; os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 

(D) O Supremo Tribunal Federal; o Conselho Nacional de Justiça; o Superior Tribunal 

de Justiça; os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; os Tribunais e Juízes 

do Trabalho; os Tribunais e Juízes Eleitorais; os Tribunais e Juízes Militares; os 

Tribunais e Juízes dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal e Territórios. 

 

O recurso procede e a questão está anulada, pois o termo “dos Municípios” na opção 

“D” a torna incorreta. Assim há duas alternativas que poderiam ser assinaladas, como 

incorretas, tanto a opção “A”, como a opção “D”. 

QUESTÃO 35.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso pede a anulação da questão, alegando que para aposentar-se por invalidez 

permanente a pessoa não precisa ter 70 anos.    

 

JUSTIFICATIVA:  

Isso é exatamente o que diz a alternativa correta da questão, que segue os dizeres da 

Constituição. 

 

Sobre o tratamento dos servidores públicos na Constituição Federal de 1988, marque a 

alternativa CORRETA: 

(A) Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado 

regime de previdência de caráter exclusivamente contributivo, por meio da 

contribuição do respectivo ente público e dos servidores ativos. 

(B) Aos servidores titulares de cargos efetivos ou em comissão da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é 

assegurado regime de previdência de caráter contributivo, mediante contribuição 

exclusiva dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 

(C) Os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, bem como de suas autarquias e fundações, serão aposentados ou 

por invalidez permanente, ou compulsoriamente, aos setenta anos de idade, ou ainda 

voluntariamente, desde que atendidas as exigências constitucionais.  



(D) Por ocasião de sua concessão, os proventos de aposentadoria dos servidores titulares 

de cargos efetivos ou em comissão da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, poderão exceder a remuneração 

do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que 

serviu de referência para a concessão da pensão. 

 

Assim, a banca ratifica a alternativa “C” como a única que atende ao enunciado. 

Traz a Constituição Federal: 

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime 

de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo 

ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.  

 

§ 2º - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não 

poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu 

a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. 

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão 

aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 

3º e 17: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de 

contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou 

doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao 

tempo de contribuição; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo 

exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a 

aposentadoria, 

Pelas razoes expostas, os recursos são improcedentes, restando como alternativa correta 

a opção “C”. 

QUESTÃO 44.  

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  

Há dois recursos. O primeiro pede a anulação da questão por haver igualdade entre 

questões e o segundo argumenta que a matéria não seria objeto do Edital. 

 

JUSTIFICATIVA:  

O fato de eventualmente haver num mesmo certame igualdade de assuntos ou que 

questões elaboradas sobre o mesmo assunto, ou sobre o mesmo artigo de lei, não traz 

prejuízo ao ineditismo da questão. As provas foram simultâneas para todos os cargos, 

assim não há de se cogitar eventual favorecimento, pois todos os candidatos tiveram 

acesso às mesmas questões ao mesmo tempo. Ademais, o recurso não indica nenhuma 
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falha na elaboração da questão em si, apenas diz que deve ser anulada por haver mais de 

uma questão igual. 

A matéria tratada na questão (Lei Complementar n. 101/2000 – Lei de Responsabilidade 

Fiscal) está expressamente prevista no Edital do Certame: “Conhecimentos específicos 

para todos os cargos  - Nível Superior”, na parte: “Noções de Direito Administrativo – 

Lei Complementar n. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal”.  

A questão 44 está assim disposta: 
 
44. Para os efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), entende-se como: 
 
(A) Receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, 

agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, com a 
devida dedução, nos Estados, das parcelas entregues aos Municípios por determinação 
constitucional. (Resposta correta – art. 2º, IV) 

(B) Ente da Federação: a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as autarquias, as 
fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. 

(C) Empresa controlada: empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para 
pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último 
caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. 

(D) Empresa estatal dependente: sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, 
direta ou indiretamente, a ente da Federação. 

 

Lei 101/2000  
Art. 2º. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como: 
I - ente da Federação: a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada Município; 
II - empresa controlada: sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, direta ou 
indiretamente, a ente da Federação; 
III - empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros 
para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último 
caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária; 
IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, 
agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos: 
b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional; 

 

Pelas razões expostas, a banca considera os recursos improcedentes, a banca ratifica que a 
única alternativa que atende ao enunciado é a divulgada no gabarito preliminar. 

QUESTÃO 45.  

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  

O recurso pede a anulação da questão por alegar que a matéria não seria objeto do 

Edital. 

 

JUSTIFICATIVA:  

A matéria tratada na questão (Lei Complementar n. 101/2000 – Lei de Responsabilidade 

Fiscal) está expressamente prevista no Edital do Certame: “Conhecimentos específicos 

para todos os cargos  - Nível Superior”, na parte: “Noções de Direito Administrativo – 

Lei Complementar n. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal”.  

Portanto, a banca considera o recurso improcedente. 

QUESTÃO 47.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  



O recurso indica que a resposta correta é a alternativa “B”, conforme a Lei Orgânica da 

Assistência Social, na seção I, 20, parágrafo 4, e não a alternativa “D” que está em 

desacordo com o artigo 20 da seção I. Artigo 20. O benefício de prestação continuada é 

a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso 

com 70 (setenta) anos ou mais e que comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção e nem tê-la provida por sua família.     
 

JUSTIFICATIVA:  
 

A banca discorda dos argumentos apresentados e indefere o pedido de revisão do 

gabarito referente à questão.  

 

Os argumentos da Banca estão relacionados ao fato de que a questão 47 faz referência à 

revisão da Loas em 06 de julho de 2011, onde altera vários trechos da redação da LOAS 

– Lei 8.742 de 1993. Leia-se a questão 47: “O Benefício de Prestação Continuada – 

BPC, conforme preconizado na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (revisada 

em 6 de julho de 2011 – Lei 12.435) é garantia de 1 (um) salário mínimo mensal à 

pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais e que 

comprovem não possuir meios de prover a própria existência e nem tê-la provida por 

sua família. Sobre o benefício de prestação continuada, qual alternativa abaixo é 

incorreta”. 

Conforme, as alterações trazidas pela lei 12.435/2011 (em anexo), retirada do site do 

Ministério do Desenvolvimento Social, Conselho Nacional de Assistência Social 

(CNAS), publicado no diário oficial da União em 07 de julho de 2011: 

 
Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário 

mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e 

cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção nem de tê-la provida por sua família. 

(http://www.mds.gov.br/cnas/legislacao/leis/arquivos/lei-12-435-06-07-2011-

altera-a-loas.pdf/view?searchterm=lei%2012.435)      

 

Ainda, abaixo constam os parágrafos relativos à concessão do benefício, conforme a 

Loas, de acordo com a revisão de julho de 2011. 

 

§ 4º O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com 

qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os da 

assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória. (é a alternativa “B”) 

 

§ 5º A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o 

direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada. (é a 

alternativa “C”) 

 

Portanto, essa banca encerra com a justificativa reiterando que a resposta correta, 

conforme, o enunciado da questão é a alternativa “D”. Pois, a questão perguntava o que 

era incorreto afirmar sobre o BPC. O que é incorreto afirmar sobre o BPC é a alternativa 

“D”, leia-se: “Deve-se conceder este benefício à pessoa com deficiência ou pessoa 

idosa, independentemente de sua capacidade de prover sua subsistência’’.  

 

A alternativa “D” é claramente incorreta, pois, ela contraria o próprio enunciado do que 

seja o público alvo do BPC. 

Assim a banca ratifica o gabarito preliminar da questão. 

 

QUESTÃO 55.  



Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
 

O recurso argumenta que a questão 55 refere-se exclusivamente sobre o Estatuto da 

Criança e Adolescente (ECA) o que não estava disposto no conteúdo programático, não 

sendo, portanto, exigido como objeto de avaliação do concurso.  

 

JUSTIFICATIVA:  
Leia-se o conteúdo programático do edital: 

 
1.Fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do Serviço Social. 2. Trabalho, relações sociais 

de produção e Serviço Social como especialização do trabalho coletivo. 3. Crise Contemporânea, 

“Questão Social” e Serviço Social. 4. Projeto ético-político do Serviço Social. 5. Movimentos Sociais 

e populares. 6. Gestão social das políticas públicas: 6.1 planejamento, financiamento, avaliação e 

controle social; 6.2 Regulamentação e relação da esfera pública e privada. 7. O padrão de proteção 

social brasileiro e suas particularidades. Decreto Federal n 5.378/2005 – institui o Programa Nacional 

de Gestão Pública e Desburocratização. 

 

Leia-se a questão 55: 

 
As Medidas sócio-educativas integram a doutrina de proteção integral disposta no Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA, e dizem respeito especificamente a adolescentes que 
cometeram atos infracionais. Portanto, verificada a prática de ato infracional, a autoridade 
competente poderá aplicar ao adolescente as medidas sócio-educativas. Sobre as medidas 
sócio-educativas é INCORRETO afirmar que: 
 

(A) A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as 
circunstâncias e a gravidade da infração. 

(B) A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, 
excepcionalidade e respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. 

(C) A prestação de serviços comunitários consiste na realização de trabalho formal, por 
período não excedente a dois anos. 

(D) A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada 
para o fim de acompanhar e orientar o adolescente.  

 

Os argumentos da banca refutam o fato de que a questão não compõe o conteúdo 

programático do edital nº 01/2012 Defensoria Pública. Pois, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA, embora não esteja citado no conteúdo programático do edital ele 

está intrinsecamente relacionado ao padrão de proteção social brasileiro e suas 

particularidades (item 7 do conteúdo programático). Primeiro, que o ECA é uma 

particularidade relacionado ao padrão de proteção social brasileiro. Segundo, que a 

partir da Constituição Federal de 1988, há uma prioridade para a questão da infância e 

juventude. Portanto, o ECA, a partir de então, alicerçará todas as políticas públicas 

brasileiras no atendimento às crianças e adolescentes. Assim, o ECA constitui-se como 

parâmetro de intervenção profissional nas políticas públicas. A partir da Constituição de 

1988: 

 
Desenvolve-se em nosso país a mais significativa movimentação 

social de todos os tempos com o objetivo da garantia dos direitos 
fundamentais da infância e juventude, tendo como instrumento o Estatuto da 
Criança e do Adolescente.  

É que prefalado diploma legal materializou proposta de dar atenção 
diferenciada à grande maioria das crianças e adolescentes brasileiros, 
rompendo com o mito de que a igualdade resta assegurada ao tempo em que 
recebem idêntico tratamento perante a lei. Com indiscutível acerto, concluiu o 
legislador do Estatuto que, quando a realidade social está a indicar 
desigualdades, o tratar todos de forma igual, antes de garantia e isonomia, 
comparece como maneira de cristalização das desigualdades. Por isso 
mesmo, como fórmula para estabelecer a isonomia material, estendeu-se 
indispensável que as crianças e adolescentes perseguidos, vitimizados, 
marginalizados na realidade social viessem a receber, pela lei, um tratamento 
desigual, privilegiado. Sob esse enfoque é que encontramos como suporte 
teórico do Estatuto da Criança e adolescente a doutrina de proteção integral, 

cuja tese fundamental assevera incumbir à lei assegurar às crianças e 



adolescentes a satisfação de suas necessidades básicas. Assim, pela nova 
legislação as crianças e adolescentes não podem mais ser tratados como 
menores objetos de intervenção do Estado, devendo-se agora reconhecê-los 
como sujeitos de direitos elementares à pessoa humana [...]. 

Para alcançar seu desiderato, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente fez-se edificado sobre duas pilastras básicas.  

Uma delas diz respeito ao estabelecimento de mecanismos jurídicos 
tendentes a impedir que os direitos prometidos na Carta Constitucional de 
1988 para as crianças e adolescentes acabem postergados ou transmudados 
em meras declarações retóricas. Formulou-se então título específico acerca 
dos direitos fundamentais da população infanto-juvenil, objetivando 
pormenorizar o que se encontrava genericamente indicado no texto 
constitucional. 

A outra pilastra básica do Estatuto da Criança e do Adolescente 
refere-se à indicação de uma nova política de atendimento à infância e 
juventude, sendo que os seus componentes mais significativos têm sede na 
descentralização, municipalização e participação obrigatória da sociedade 
civil.  

Pretende-se, nessa nova linha, seja o município o espaço adequado 
para a reflexão acerca dos problemas existentes na área e também para a 
equação dos mesmos, apresentando e efetivando programas e ações 
capazies de superar as dificuldades detectadas.  (Olympio de Sá Sotto Maior 
Neto, Procurador de Justiça, Coordenador do Centro de Apoio Operacional 
das Promotorias da Criança e do Adolescente do Estado do Paraná, essa 
longa citação está disponível no prefácio do livro “Conselhos e Fundos no 
Estatuto da Criança e do Adolescente”, autores Wilson Donizeti Liberati & 
Públio Caio Bessa Cyrino, 1997, p. 6 e 7). 

 

 

A partir da longa citação acima, a banca embasa seu argumento reiterando que 

não há possibilidade de realizar intervenções no âmbito das políticas públicas sem o 

conhecimento do ECA. Pois, haverá o atendimento de crianças e adolescentes em 

praticamente todas as políticas públicas. Nesse sentido o ECA como legislação 

específica vem pormenorizar e priorizar o atendimento das crianças e adolescentes por 

parte das políticas do Estado, embasado em uma doutrina específica de proteção 

integral. Portanto, compõe o padrão de proteção social brasileiro de forma bastante 

particular. Ter conhecimento a respeito da proteção social no Brasil é componente 

básico para a intervenção profissional do assistente social, bem como, de outras 

profissões, pois, a partir do ECA criou-se também uma série de infrações 

administrativas para todos aqueles que apresentarem comportamento em confronto com 

aquele determinado pelo Estatuto.  

Seria possível deferir esse tipo de afirmação constante no recurso se no edital 

constasse bibliografia, em que deveria ser seguida a literatura solicitada no edital. 

Porém, aqui não é o caso, se especificar as questões, revelará as próprias questões de 

prova.   

Para finalizar, a Banca ainda faz referência na questão 55, à doutrina de proteção 

relativa à adolescentes que cometeram ato infracional, assim, as medidas sócio-

educativas são medidas que estão relacionadas à doutrina de proteção integral, cujo 

parâmetro é fundamental na garantia dos direitos da criança e do adolescente.   

 

Pelo exposto, a  banca discorda dos argumentos apresentados e indefere o pedido de 

recurso. 

QUESTÃO 59.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
O recurso pede a anulação da questão 59, pois, a questão tem como tema a Política 

Nacional de Assistência Social especificamente as instâncias das comissões 

intergestoras  CITs e CIBs. Segundo os argumentos contidos no recurso refere-se que 



foi constatado de forma objetiva e induvidosa, que houve um equívoco por parte desta 

banca, porque o conteúdo não se encontra previsto no edital.         
 

JUSTIFICATIVA:  
Os argumentos dessa Banca estão relacionados ao fato de que embora não esteja 

expresso no conteúdo do edital do concurso a questão das comissões intergestoras 

integram o item 6. ‘Gestão Social das políticas públicas’ do conteúdo programático do 

edital, pois, as comissões intergestoras bipartite e tripartite são instâncias relacionadas à 

gestão no âmbito da política nacional de assistência social que é uma política pública 

instituída a partir de 2004 pelo governo federal. Conforme, o Ministério do 

Desenvolvimento Social citaremos abaixo na íntegra o que versa sobre as CITs e CIBs:  
 

A Comissão Intergestores Tripartite (CIT) é um espaço de articulação e expressão das demandas 

dos gestores federais, estaduais e municipais. Ela é formada pelas três instâncias do Suas: a 

União, representada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS); os 

estados, representados pelo Fórum Nacional de Secretários de Estado de Assistência Social 

(Fonseas); e os municípios, representados pelo Colegiado Nacional de Gestores Municipais de 

Assistência Social (Congemas).     
 
A CIT viabiliza a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), caracterizando-se como 

instância de negociação e pactuação de aspectos operacionais da gestão do Sistema Único de 

Assistência Social (Suas). Ela mantém contato permanente com as Comissões Intergestores 

Bipartite (CIBs), para a troca de informações sobre o processo de descentralização. 

 

Entre suas principais funções estão pactuar estratégias para implantação e operacionalização; 

estabelecer acordos sobre questões operacionais da implantação dos serviços, programas, 

projetos e benefícios; atuar como fórum de pactuação de instrumentos, parâmetros, mecanismos 

de implementação e regulamentação; pactuar os critérios e procedimentos de transferência de 

recursos para cofinanciamentos; entre muitas outras. 

 

Representantes das três instâncias do Suas na CIT: 

MDS 

O MDS é o órgão da União responsável pela coordenação do Suas. Na CIT, está representado 

pela Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS). 

 

FONSEAS 

O Fórum Nacional de Secretários de Estado de Assistência Social (Fonseas) é formado pelos 

gestores estaduais de assistência social. É um importante mecanismo na gestão colegiada da 

PNAS, pois tem como objetivo o fortalecimento da participação dos estados na definição dessa 

política pública. 

 

 

CONGEMAS 

O Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas) representa os 

municípios brasileiros junto ao Governo Federal e aos governos estaduais. Seu objetivo é 

fortalecer a representação municipal nos conselhos, comissões e colegiados de assistência social 

em todo o Brasil. 

 

http://www.mds.gov.br/acesso-a-informacao/orgaoscolegiados/orgaos-em-destaque/cit 

 

Além de se tratar da gestão da política pública de assistência social no Brasil, que 

compõe o tripé da seguridade social, que por sua vez integra o sistema de proteção 

social brasileiro (item 7 do edital), a referida questão não só atende a um item do edital, 

mas também a dois itens, como por exemplo, também abrange o subitem 6.1 

Planejamento, financiamento, avaliação e controle social. Gostaríamos de reiterar que 

só é possível tratar de gestão de políticas públicas, a partir das políticas públicas 

existentes (como por exemplo: política de assistência, de previdência, de saúde, 

http://www.mds.gov.br/acesso-a-informacao/orgaoscolegiados/orgaos-em-destaque/cit/resolveuid/0b5e3eb8cf0c19b6bb799d7478f47def
http://www.mds.gov.br/acesso-a-informacao/orgaoscolegiados/orgaos-em-destaque/cit/resolveuid/0b5e3eb8cf0c19b6bb799d7478f47def
http://www.mds.gov.br/acesso-a-informacao/orgaoscolegiados/orgaos-em-destaque/cit/resolveuid/cdb82a9d28f037410918d3e385671b65
http://www.mds.gov.br/acesso-a-informacao/orgaoscolegiados/orgaos-em-destaque/cit/resolveuid/cdb82a9d28f037410918d3e385671b65
http://www.mds.gov.br/acesso-a-informacao/orgaoscolegiados/orgaos-em-destaque/cit/resolveuid/f79f1f65d3c3bf15e0a72e12444de317
http://www.mds.gov.br/acesso-a-informacao/orgaoscolegiados/orgaos-em-destaque/cit/resolveuid/e6dc2413f0e651037438ff8ce93c71fa
http://www.mds.gov.br/acesso-a-informacao/orgaoscolegiados/orgaos-em-destaque/cit/resolveuid/e6dc2413f0e651037438ff8ce93c71fa
http://www.mds.gov.br/acesso-a-informacao/orgaoscolegiados/orgaos-em-destaque/cit/resolveuid/06dd386bdb951b7c4d03ca927ed0cdcf


habitação, criança e adolescente etc), considerando a forma como são organizadas essas 

políticas e de como elas se articulam. É imprescindível que o assistente social conheça 

as regulamentações, o desenho da gestão das políticas públicas, além de conhecimentos 

de âmbito teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo. Portanto, a questão 

integra os pontos exigidos no edital do concurso.  

 

Seria possível deferir esse tipo de afirmação constante no recurso se no edital constasse 

bibliografia, em que deveria ser seguida estritamente. Porém, aqui não é o caso, se 

especificar as questões, revelará as próprias questões de prova.   

 

Para finalizar, a questão 59 é matéria primária não só da formação profissional, como 

também, da própria necessidade de se conhecer as particularidades das políticas que 

integram o padrão de proteção social brasileiro, espaço sócio ocupacional do 

profissional de serviço social. 

 

A banca discorda dos argumentos apresentados e indefere o pedido de anulação da 

referida questão, ratificando o gabarito preliminar.  

QUESTÃO 66.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
 

O conteúdo do recurso solicita a correção do gabarito, pois, a alternativa correta não é a 

letra “B” e sim a letra “A”. 

 
JUSTIFICATIVA:  
 

A banca discorda das interpretações tecidas pelo recurso a respeito da questão, como 

também discorda dos argumentos apresentados e indefere o pedido de anulação da 

referida questão.  

 

A banca inicia o argumento afirmando que o código de ética a explicitar o 

compromisso ético-político com os direitos humanos foi o código de 1993, pois 

estabeleceu e explicitou em um de seus onze princípios: “a defesa intransigente dos 

direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo” (II princípio). 

O Código de ética de 1986, embora tenha representado um avanço indiscutível 

com relação aos códigos anteriores, ainda restringia a discussão da ética ao código. A 

partir da necessidade de se tratar a ética como centralidade na formação profissional, se 

processou um período de revisão do código de ética, na década de 90 que se 

materializou no Código de Ética de 1993.  

Conforme Barroco, de fato o processo de revisão do código de ética de 1993 

reafirmou alguns princípios do código de ética de 1986, porém, apenas nos anos 90, o 

Serviço social começa a se apropriar de base de fundamentação e produziu inúmeros 

avanços no campo da ética profissional, (p. 29) assim, a discussão da ética processada 

no código de 1986 continha limites, no que diz respeito a uma defasagem quanto a 

compreensão histórico-dialética que orientou as críticas formuladas às bases filosóficas 

neotomistas. (Revista Temporalis nº 2, p. 29) 

De acordo com a publicação Ética e Direitos Humanos, curso de capacitação 

Ética para agentes multiplicadores produzido pelo CFESS – Conselho Federal de 

Serviço Social escrito por Marlise Vinagre e Tania Mara Dahmer Pereira, o projeto 

profissional a partir dos anos 90, vai se desenhando, afirmando “valores e práticas 

até então secundarizadas (a defesa dos direitos civis, o reconhecimento positivo das 



peculiaridades individuais e sociais, o respeito à diversidade etc.) adquiriram 

novos estatutos” (p. 53).  

Segundo Barroco em Serviço Social, Ética e Direitos Humanos, artigo publicado 

na Revista Praia Vermelha nº 11, intitulada Ética e Direitos Humanos: 

  
O Serviço Social é uma profissão historicamente vinculada ao 

equacionamento das expressões da “questão social”, mas embora tenha um 

vínculo teórico-prático privilegiado com os direitos – especialmente os 

direitos sociais –, o debate dos direitos humanos, como tema específico, só 

ganha maior visibilidade na profissão em finais da década de noventa. 
Isso é favorecido pela comemoração, em 1998, dos cinqüenta anos da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas, fundamentalmente, porque 

o final de século, no cenário da “globalização neoliberal”, já evidencia as 

conseqüências destrutivas do capitalismo mundial para a humanidade, em 

suas diferentes manifestações e formas de miséria material e espiritual, de 

violência, colocando em questão a própria universalidade dos direitos 

humanos, uma vez que direitos historicamente conquistados vão sendo 

perdidos. [...] O debate e sistematização da questão dos direitos humanos no 

Serviço Social já contam com o acúmulo teórico-filosófico da ética 

profissional; com esta base é possível avançar no novo campo temático, 

articulando-o ao debate ético e fazendo-o de forma crítica e histórica, 

superando, assim, as abordagens tradicionais de direitos humanos e 

resgatando, com isso, seus sujeitos, os trabalhadores, ao longo de sua história 

(BARROCO, 2004, p. 189).   

 

Assim, no código de ética de 1986 não explicitava como compromisso ético-político a 

questão dos direitos humanos. Para finalizar, se estabelecermos uma comparação entre 

os dois códigos, o de 1986 e o de 1993, verificar-se-à que no código de 1986 o 

compromisso com os direitos humanos não está explícito. 

 

Pelo exposto acima, a banca indefere os recursos e ratifica a alternativa apontada no 

gabarito preliminar. 

QUESTÃO 70.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
 

O recurso solicita a correção da referida questão, uma vez que o item III é incorreto, 

sendo a alternativa correta a letra B. Pois, segundo os argumentos, a partir do gabarito 

preliminar a resposta da questão 70 é a letra A. Onde os itens considerados incorretos 

são apenas I e II. Porém, o item III apresenta a seguinte proposição: 

 

As chamadas pioneiras do Serviço Social eram em sua maioria, atreladas ao apostolado 

católico. 

 

Os autores do serviço social são unânimes quanto à influência da igreja católica na 

intervenção profissional. No entanto, a profissão carecia de um conjunto de 

conhecimentos teóricos e técnicos necessários para responder às novas demandas, visto 

que até a década de 1940, as assistentes sociais pioneiras tinham a legitimação de seu 

trabalho limitada pela intervenção advinda da missão do apostolado social e que, agora, 

passava a ficar a cargo do mandato institucional.  

 

Segundo, o recorrente pode-se constatar que o item III foi mal elaborado, induzindo o 

candidato a erro, uma vez que não consta que a prática profissional sofria intervenção 

do apostolado social.            
 



JUSTIFICATIVA:  
 

A banca discorda dos argumentos apresentados e indefere o pedido de correção do 

gabarito referente à questão.  

 

A argumentação do recorrente é improcedente, pois, as pioneiras do serviço social em 

sua maioria, advinham do apostolado católico. Um importante estudo considerado 

referência e leitura primordial para o assistente social é Relações Sociais e Serviço 

Social no Brasil: esboço de uma interpretação histórico-metodológica de Marilda 

Iamamoto e Raul de Carvalho, publicado pela editora Cortez e encontra-se em sua 26 

edição. Essa obra consiste em uma leitura crítica sobre os fundamentos históricos, 

teóricos e metodológicos do serviço social. 

 

Assim, citaremos alguns trechos dessa obra de referência para afirmar o item expresso 

na questão, que leia-se: “as chamadas pioneiras do Serviço Social eram em sua maioria, 

atreladas ao apostolado católico”. 

 

Na página 168 do livro, os autores discorrem: 

 
O Centro de Estudos da Ação Social de São Paulo (CEAS), considerado 

como manifestação original do Serviço Social no Brasil, surge em 1932 com 

o incentivo e sob o controle da hierarquia. Aparece como condensação da 

necessidade sentida por setores da Ação Social e Ação Católica – 

especialmente da primeira – de tornar mais efetiva e dar maior rendimento às 

iniciativas e obras promovidas pela filantropia das classes dominantes 

paulistas sob patrocínio da Igreja e dinamizar a mobilização do laicado 

(p.168). 

 

Seu início oficial será a partir do “Curso Intensivo de Formação Social para 

Moças” promovido pelas Cônegas de Santo Agostinho, para o qual fora 

convidada Mlle. Adèle Loneaux da Escola Católica de Serviço Social de 

Bruxelas. Ao encerrar-se o curso, será feito um apelo para a organização de 

uma ação social visando atender o bem-estar da sociedade. As participantes 

do curso, que na expressão do 1 Relatório do Ceas para ali haviam acorrido 

desejosas de “se orientar, de esclarecer ideias, de formar um julgamento 

acertado sobre os problemas sociais da atualidade”, constituíam-se de jovens 

formadas nos estabelecimentos religiosos de ensino, representativa expressão 

feminina das famílias que compõe as diversas frações das classes dominantes 

e setores abastados aliados (168-169).  

 

Conforme citação acima, essas mulheres formarão as primeiras turmas de 

serviço social em São Paulo, com a criação da primeira escola de Serviço Social em 

1936. Portanto, a partir das citações acima a banca reafirma que o que foi explícito na 

alternativa III foi a procedência religiosa das pioneiras do Serviço Social no Brasil.  

Também está correto afirmar que o apostolado católico não era suficiente para 

alicerçar as técnicas e metodologias de uma profissão, portanto, a aproximação da 

profissão ao funcionalismo, mas com clara influência do apostolado social.  

Contudo, o que o recorrente solicita e compara é incabível, pois, sugere uma 

alternativa diferente da que foi proposta, embora também esteja correto a alternativa 

proposta pelo recorrente, mas, reiteramos que não é o candidato que deve sugerir as 

questões e sim a banca. Para finalizar a banca argumenta que o que foi solicitado não foi 

essa pergunta e sim outra diferente, relativa à vinculação religiosa das primeiras 

assistentes sociais brasileiras, que eram em sua maioria vinculadas ao apostolado 

católico, portanto, isso é ponto pacífico em estudos históricos sobre a origem da 

profissão no Brasil.         

     



Portanto, a banca ratifica a alternativa apresentada no gabarito preliminar como sendo a única 
que atende ao enunciado. 

QUESTÃO 74.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
O recurso justifica que o conteúdo abordado nesta questão não consta no anexo IV 

conteúdo programático/Objetos de avaliação do CONCURSO PÚBLICO PARA 

PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO E 

NÍVEL SUPERIOR EDITAL N 01/2012 de 11/06/2012 da Defensoria Pública do 

Estado do Tocantins. 

 

A presente questão está com vício insanável, uma vez que possui erro material, ou seja, 

versa sobre matéria fora do conteúdo programático do edital. O recorrente solicita a 

anulação da questão 74.    

 
 

JUSTIFICATIVA:  
A banca discorda dos argumentos apresentados e indefere o pedido de anulação da 

questão.  

 

A banca inicia a argumentação expondo a questão 74 da prova, leia-se:  

 

“Uma das características do intenso processo de financeirização da economia na 

contemporaneidade é a hegemonia das organizações multilaterais como o FMI – Fundo 

Monetário Internacional e o BM – Banco Mundial sobre os Estados Nacionais. A partir 

da década de 80 essas organizações se constituirão nos principais responsáveis pelas 

medidas de ajuste imposta para os países da periferia, a partir do retorno à ortodoxia 

liberal. Essas medidas foram estabelecidas em uma reunião realizada em 1989, que 

ficou conhecida como:” 

 

(A) Tratado de Bretton Woods 

(B) Consenso de Washington 

(C) Cúpula das Américas 

(D) Tratado de Versalhes 

 

Leia-se o conteúdo programático do edital: 

 

1. Fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do Serviço Social. 2. 

Trabalho, relações sociais de produção e Serviço Social como especialização do 

trabalho coletivo. 3. Crise Contemporânea, “Questão Social” e Serviço Social. 4. 

Projeto ético-político do Serviço Social. 5. Movimentos Sociais e populares. 6. 

Gestão social das políticas públicas: 6.1 planejamento, financiamento, avaliação 

e controle social; 6.2 Regulamentação e relação da esfera pública e privada. 7. O 

padrão de proteção social brasileiro e suas particularidades. Decreto Federal n 

5.378/2005 – institui o Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização.  

 

A banca argumenta que o conteúdo da questão 74 contempla de forma até bastante 

direta o item 3 do referido edital (crise contemporânea, questão social e serviço social). 

Pois, o Consenso de Washington determinou os rumos da política econômica 

internacional, logo após a crise dos finais da década de 60. Essa crise terá profundos 

impactos nos países latino-americanos que colocará em xeque o pagamento da dívida 



externa por parte desses países. O retorno à ortodoxia liberal, ou seja, ao neoliberalismo 

é uma das questões chaves colocadas pelo consenso de Washington para saída da crise. 

Assim, era necessário aplicar o ajuste fiscal aos países latino-americanos com 

perspectiva de se implementar o Estado Mínimo, pois, segundo os neoliberais, a crise 

devia-se ao fato do Estado ter se tornado cada vez mais interventor. Há uma série de 

livros, artigos e citações que versam sobre esse tema tão importante para pensar não só a 

crise contemporânea, mas seus rebatimentos na questão social contemporânea e, 

sobretudo no Serviço Social. Mas, de antemão a banca recorre a citação de trechos 

escritos por Marilda Iamamoto em sua obra de valor inestimável ao serviço social 

(Serviço Social em tempo de Capital Fetiche: capital financeiro, trabalho e questão 

social), não só pela leitura sobre a crise contemporânea, mas, sobretudo, por sua clareza 

em desvelar a questão social nessa contemporaneidade e articular as dimensões que a 

crise tem para a intervenção profissional na atualidade. Abaixo trechos retirados do 

livro “Serviço Social em tempo de Capital Fetiche: capital financeiro, trabalho e questão 

social”, publicado pela editora cortez: 

 
A esfera estrita das finanças, por si mesma, nada cria. Nutre-se da riqueza 

criada pelo investimento capitalista produtivo e pela mobilização da força de 

trabalho no seu âmbito, ainda que apareça de uma forma fetichizada, como já 

anteriormente elucidado. Nessa esfera, o capital aparece como se fosse capaz 

de criar “ovos de ouro”, isto é, como se o capital-finanças, independente da 

retenção que faz dos lucros só é operante se existe produção de riquezas, 

ainda que as finanças minem seus alicerces ao absorverem parte substancial 

do valor produzido (IAMAMOTO, 2007, p. 109). 

 

É sobre os grupos industriais que repousa a atividade de valorização do 

capital na industria, os serviços, o setor energético e a grande agricultura, da 

qual depende tanto a existência material das sociedades nas quais 

camponeses e artesãos foram quase que totalmente destruídos, quanto a 

extração da mais-valia destinada a passar para as mãos dos capitais 

financeiros. (CHESNAIS, 2001, p. 20)   

 

 Essa dominação é impensável sem a intervenção política e apoio efetivo dos 

Estados Nacionais, pois, só na vulgata neoliberal o Estado é externo aos 

“mercados”. O triunfo dos mercados é inconcebível sem a ativa intervenção 

das instancias políticas dos Estados nacionais, no lastro dos tratados 

internacionais como o Consenso de Washington, o Tratado de Marrakech, 

que cria a Organização Mundial do Comércio (OMC) e o Acordo de Livre 

Comércio Americano (ALCA), e o Tratado de Maastricht, que cria a 

“unificação europeia”. Isto é, estabelece-se o quadro jurídico e político da 

liberalização e da privatização, pelos agentes financeiros, do conjunto dos 

países da União Europeia (p. 109-110).         

        

Para finalizar, essa banca reitera que o conteúdo da questão contempla o edital e 

inclusive trata-se de matéria primária conhecer os aspectos relativos a crise 

contemporânea, bem como, as decisões tomadas para o enfrentamento da crise, pois, 

tem rebatimentos diretos no tipo de intervenção que o Estado fará nas políticas públicas, 

que,  por sua vez, implica no alargamento ou na restrição de direitos, matéria no qual o 

serviço social atua diretamente.  

 

Portanto, a banca ratifica a alternativa apresentada no gabarito preliminar como sendo a 

única que atende ao enunciado. 

 

QUESTÃO 75.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  



 

O recurso solicita a anulação da referida questão. A questão 75 tem como tema A 

escolha dos membros do Conselho Tutelar de acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente lei 8.069/1990. Constatei de forma objetiva e induvidosa, que houve um 

equívoco por parte desta culta banca, pois foi exigida na prova uma questão cujo cujo 

conteúdo não se encontra previsto no programa do edital. Segundo o argumento do 

recurso isso pode ser confirmado em análise minuciosa ao edital, como também em 

comparação ao edital do último concurso do Ministério público realizado por essa 

eminente banca.  
 

JUSTIFICATIVA:  
A banca discorda dos argumentos apresentados e indefere o pedido de anulação da 

questão.  

 

A banca inicia a argumentação expondo a questão 75 da prova, leia-se: 

 

“Assinale a alternativa INCORRETA naquilo que se refere ao processo de candidatura e 

escolha dos membros do Conselho Tutelar, de acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA”: 

 

(A) É requisito para candidatura a reconhecida idoneidade moral. 

(B) O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em 

lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente e a fiscalização do Ministério Público. 

(C) O município poderá estipular a quantidade de membros que irá compor o 

Conselho Tutelar e suas atribuições. 

(D) É requisito para candidatura ter idade superior a (21) vinte e um anos. 

 

 

Leia-se o conteúdo programático do edital: 

 

1. Fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do Serviço Social. 2. 

Trabalho, relações sociais de produção e Serviço Social como especialização do 

trabalho coletivo. 3. Crise Contemporânea, “Questão Social” e Serviço Social. 4. 

Projeto ético-político do Serviço Social. 5. Movimentos Sociais e populares. 6. 

Gestão social das políticas públicas: 6.1 planejamento, financiamento, avaliação 

e controle social; 6.2 Regulamentação e relação da esfera pública e privada. 7. O 

padrão de proteção social brasileiro e suas particularidades. Decreto Federal n 

5.378/2005 – institui o Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização.  

 

 

A argumentação da referida banca se dá em duas direções, a primeira consiste em 

mostrar que o ECA integra o item 7 do conteúdo programático do edital, leia-se: 7. “O 

padrão de proteção social brasileiro e suas particularidades”. 

 

Pois, o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, embora não esteja citado no 

conteúdo programático do edital ele está intrinsecamente relacionado ao padrão de 

proteção social brasileiro e suas particularidades (item 7 do conteúdo programático). 

Primeiro, que o ECA é uma particularidade relacionado ao padrão de proteção social 

brasileiro. Segundo, que a partir da Constituição Federal de 1988, há uma prioridade 

para a questão da infância e juventude. Portanto, o ECA a partir de então alicerçará 

todas as políticas públicas brasileiras no atendimento às crianças e adolescentes. Assim, 



o ECA constitui-se como parâmetro de intervenção profissional nas políticas públicas. 

A partir da Constituição de 1988: 

 
Desenvolve-se em nosso país a mais significativa movimentação 

social de todos os tempos com o objetivo da garantia dos direitos 

fundamentais da infância e juventude, tendo como instrumento o Estatuto da 

Criança e do Adolescente.  

É que prefalado diploma legal materializou proposta de dar atenção 

diferenciada à grande maioria das crianças e adolescentes brasileiros, 

rompendo com o mito de que a igualdade resta assegurada ao tempo em que 

recebem idêntico tratamento perante a lei. Com indiscutível acerto, concluiu 

o legislador do Estatuto que, quando a realidade social está a indicar 

desigualdades, o tratar todos de forma igual, antes de garantia e isonomia, 

comparece como maneira de cristalização das desigualdades. Por isso 

mesmo, como fórmula para estabelecer a isonomia material, estendeu-se 

indispensável que as crianças e adolescentes perseguidos, vitimizados, 

marginalizados na realidade social viessem a receber, pela lei, um tratamento 

desigual, privilegiado. Sob esse enfoque é que encontramos como suporte 

teórico do Estatuto da Criança e adolescente a doutrina de proteção integral, 

cuja tese fundamental assevera incumbir à lei assegurar às crianças e 

adolescentes a satisfação de suas necessidades básicas. Assim, pela nova 

legislação as crianças e adolescentes não podem mais ser tratados como 

menores objetos de intervenção do Estado, devendo-se agora reconhecê-los 

como sujeitos de direitos elementares à pessoa humana [...]. 

Para alcançar seu desiderato, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

fez-se edificado sobre duas pilastras básicas.  

Uma delas diz respeito ao estabelecimento de mecanismos jurídicos 

tendentes a impedir que os direitos prometidos na Carta Constitucional de 

1988 para as crianças e adolescentes acabem postergados ou transmudados 

em meras declarações retóricas. Formulou-se então título específico acerca 

dos direitos fundamentais da população infanto-juvenil, objetivando 

pormenorizar o que se encontrava genericamente indicado no texto 

constitucional. 

A outra pilastra básica do Estatuto da Criança e do Adolescente 

refere-se à indicação de uma nova política de atendimento à infância e 

juventude, sendo que os seus componentes mais significativos têm sede na 

descentralização, municipalização e participação obrigatória da sociedade 

civil.  

Pretende-se, nessa nova linha, seja o município o espaço adequado 

para a reflexão acerca dos problemas existentes na área e também para a 

equação dos mesmos, apresentando e efetivando programas e ações capazies 

de superar as dificuldades detectadas.  (Olympio de Sá Sotto Maior Neto, 

Procurador de Justiça, Coordenador do Centro de Apoio Operacional das 

Promotorias da Criança e do Adolescente do Estado do Paraná, essa longa 

citação está disponível no prefácio do livro “Conselhos e Fundos no Estatuto 

da Criança e do Adolescente”, autores Wilson Donizeti Liberati & Públio 

Caio Bessa Cyrino, 1997, p. 6 e 7). 

 

 

A partir da longa citação acima, a banca embasa seu argumento reiterando que 

não há possibilidade de realizar intervenções no âmbito das políticas públicas sem o 

conhecimento do ECA. Pois, haverá o atendimento de crianças e adolescentes em 

praticamente todas as políticas públicas. Nesse sentido, o ECA como legislação 

específica vem pormenorizar e priorizar o atendimento das crianças e adolescentes por 

parte das políticas do Estado, embasado em uma doutrina específica de proteção 

integral. Portanto, compõe o padrão de proteção social brasileiro de forma bastante 

particular. Ter conhecimento a respeito da proteção social no Brasil é componente 

básico para a intervenção profissional do assistente social, bem como, de outras 

profissões, pois, a partir do ECA criou-se também uma série de infrações 

administrativas para todos aqueles que apresentarem comportamento em confronto com 

aquele determinado pelo Estatuto. 



 

O segundo argumento refere-se ao conteúdo da questão em que se aborda o 

conselho tutelar, relativo a eleição de seus membros. A Constituição de 1988 inaugura 

uma fase em que abre espaço para a participação da sociedade civil na formulação das 

políticas públicas, bem como, no controle das ações em todos os níveis, concretizando-

se assim, parâmetros para consolidação de uma gestão democrática, o qual se embasa a 

gestão social das políticas públicas, que se configura como item 6 do conteúdo 

programático do edital. Assim, 

 
Os Conselhos Tutelares, órgãos permanentes e autônomos, 

encarregados pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da 

criança e do adolescente [...]. Asseverou-se, acertadamente, serem eles 

fiscalizadores de todo sistema de atendimento à infância e juventude, bem 

como, enquanto proposta de desjurisdicionalização, tratarem-se também de 

fruto desse anseio de abrir espaços para a sociedade civil na co-gestao dos 

interesses relacionados à população infanto-juvenil, demonstrado 

especialmente pelo fato de que os conselheiros são pessoas da comunidade e 

por ela escolhidas para o exercício de tão relevante função (Olympio de Sá 

Sotto Maior Neto, Procurador de Justiça, Coordenador do Centro de Apoio 

Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente do Estado do 

Paraná, essa longa citação está disponível no prefácio do livro “Conselhos e 

Fundos no Estatuto da Criança e do Adolescente”, autores Wilson Donizeti 

Liberati & Públio Caio Bessa Cyrino, 1997, p. 09). 

.         

 

Seria possível deferir esse tipo de afirmação constante no recurso se no edital 

constasse bibliografia, em que deveria ser seguida a literatura. Porém, aqui não é o caso, 

se especificar as questões, revelará as próprias questões de prova.   

Portanto, a banca ratifica a alternativa apresentada no gabarito preliminar como sendo a 

única que atende ao enunciado. 

 

 

 


