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QUESTÃO 34. 
Situação: Recurso Improcedente 

RECURSO: 
O Recurso argumenta que alternativa de resposta a essa questão não corresponde à correta e solicita a alteração da alternativa C para E 
como sendo a correta.  

JUSTIFICATIVA: 

O questionamento do recurso não procede. Tendo em vista que o próprio recurso faz uso da Lei 8.069 de 1990, artigo 11, o qual assegura 
atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde. Sobretudo porque esse tem direito 
ao atendimento médico assegurado, garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente,  terá  como atendimento e pode ser 
assegurado na  oferta dos  serviços  previstos pelo SUS a este público. Acrescente-se ainda que todos os assistentes sociais, sabem 
que essa proteção é assegurada pelo ECA, mas  a questão se refere ao atendimento medico,  a questão é interpretativa, esse 
atendimento médico só pode ser realizado pelo SUS. 
Portanto, a banca mantém a alternativa “C” como a única correta em relação ao enunciado da questão. 
 
 
QUESTÃO 35. 
Situação: Recurso Improcedente 

RECURSO: 
O Recurso argumenta que a alternativa apresenta uma palavra em desuso, de pessoas portadoras de deficiência, substituída por pessoas 
com deficiência.   

JUSTIFICATIVA: 

O questionamento do recurso não procede, pois as denominações e nomenclaturas usadas nas políticas sofrem alterações em função 
das transformações na sociedade e consequentemente na sua regulação. Tendo em vista que essa alteração de denominação é recente, 
porém, não altera a alternativa correta e também não gera dúvida. Outro ponto a ser considerado é que houve mudança na denominação, 
mas não interferiu na lei que ampara o benefício, ou seja, a LOAS atualizada, lei 12.435 de 6 de julho de 2011. A questão é interpretativa 
em relação ao direito e não em relação  à denominação, pois a Lei Orgânica da Assistência Social na sua primeira  concepção data de 7 
de dezembro de 1993. 
Portanto, a banca mantém a questão. 
 
 
QUESTÃO 38. 
Situação: Recurso Improcedente 

RECURSO: 
O Recurso argumenta que a alternativa apresentada como correta é a  alternativa D  e pede alteração no gabarito para a alternativa A.  

JUSTIFICATIVA: 

O questionamento do recurso não procede. Tendo em vista que a alternativa correta no gabarito preliminar já é a alternativa A.  
Portanto a banca, ratifica a alternativa A  como sendo a única que atende ao enunciado. 
 
 
QUESTÃO 40. 
Situação: Recurso Improcedente 

RECURSO: 
O Recurso argumenta que existem duas alternativas podendo ser corretas, a alternativa A e também a alternativa C.  
Recurso argumenta que o Assistente Social não realiza perícia social e sim relatório social.  

JUSTIFICATIVA: 

O questionamento do recurso não procede. Tendo em vista que na própria argumentação dos autores podemos encontrar a resposta 
correta. Sobretudo porque, conforme, Pizzol, 2003, a atividade de quem elabora uma perícia social ou um estudo social, a princípio não é 
diferente. Ambos devem ser realizados com profissionalismo, ou seja, devem cumprir e acionar  todos os recursos técnicos operativos 



que os profissionais dispõem na realização do trabalho. Ainda recorre-se ao mesmo texto para dizer que esse trabalho quando realizado 
ocorre para subsidiar decisões, deixa de ser um estudo para se tornar uma perícia social. Todos os profissionais assistentes sociais 
podem realizar o trabalho de perícia social, conforme suas atividades, principalmente com relação à questão social e atividades privativas 
conforme o Código de Ética do Assistente Social, conforme Capítulo VI, Artigo 19ª. – são deveres do assistente social: a) apresentar à 
Justiça , quando convocado na qualidade de perito, ou testemunha, as conclusões do seu laudo ou depoimento, sem extrapolar o âmbito 
da competência profissional e violar os princípios éticos contidos neste Código. 

Portanto, a banca mantém  a questão e a alternativa C conforme o gabarito preliminar. 
 
 
QUESTÃO 45. 
Situação: Recurso Improcedente 

RECURSO: 
O Recurso argumenta que a questão possui mais de uma alternativa incorreta.   

JUSTIFICATIVA: 

O questionamento do recurso não procede. Tendo em vista que a argumentação que consta no recurso refere-se apenas ao fato da 
política atender a quem dela necessite. No entanto, acrescentamos a esse a interpretação dos princípios e das diretrizes que na seção I , 
que diz o seguinte: II  a universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação  assistencial alcançável  pelas 
demais políticas publicas. Acrescenta-se ainda a este, o artigo 194 da Constituição Federal, que indica em seu Parágrafo Único sobre a 
organização da seguridade social e seu objetivo que prevê a universalidade da cobertura no seu atendimento. Nesse sentido 
acrescenta-se que os direitos sociais são universais. Porém, o foco da questão é buscar a alternativa incorreta, sendo apenas a 
alternativa A a única  incorreta, por afirmar que a LOAS é contributiva, quando na verdade a LOAS é uma lei que garante a proteção 
social não contributiva. 
Portanto, a banca mantém  a alternativa A conforme o gabarito preliminar. 
 
 
QUESTÃO 46. 
Situação: Recurso Improcedente 

RECURSO: 
O Recurso argumenta que a questão se refere a uma temática que não consta no conteúdo programático  e solicita anulação. 

JUSTIFICATIVA: 

O questionamento do recurso não procede. Tendo em vista que a questão em análise cita a Constituição Federal de 1988, ou seja, não há 
dúvida sobre o conteúdo, visto que esse item de discussão e debate é de caráter interpretativo do candidato. Este tema é recorrente nos 
conteúdos programáticos já citados no próprio rol publicado, por exemplo, no livro O Estado e a Política Social de Evaldo Vieira. Ocorre 
que essa questão é transversal ao estudo das políticas sociais e das políticas públicas no Brasil e perpassa todo o conteúdo sobre a 
construção histórica das políticas sociais  previsto a partir da Constituição Federal, na sua criação e operacionalidade, tanto como 
propostas bem como na execução no âmbito das instituições públicas.  Discorda-se também quando se argumenta a necessidade de se 
conhecer especificamente a evolução histórica da Constituição Federal.   

Portanto, a banca mantém a questão e alternativa C conforme o gabarito preliminar. 
 
 
QUESTÃO 48. 
Situação: Recurso Improcedente 

RECURSO: 
O Recurso argumenta que a questão se refere a uma temática que não existe e que a denominação è ultrapassada. 

JUSTIFICATIVA: 

O questionamento do recurso não procede. Ocorre que a questão se refere ao tipo de  organização de Estado, ou seja, qual a concepção 
existente sobre o aporte da seguridade social. Nessa perspectiva, acrescentamos que o Welfare State, Estado de bem estar social, 
segundo as autoras Behring e Boschetti,  na pagina 96 diz que  é uma denominação usada para designar genericamente os países  que 
implantaram políticas sociais sob a orientação do Keynesiano-fordista.  Tendo em vista que a questão apresentada se refere à temática 
da seguridade social, e não ao regime político nem estrutura partidária. A questão é interpretativa e incide no conhecimento  e no estudo 
das políticas sociais e das políticas públicas  e seu desenvolvimento.   

Portanto, a banca mantém  a questão e alternativa B conforme o gabarito preliminar. 
 
 
QUESTÃO 54. 
Situação: Recurso Improcedente 

RECURSO: 
O Recurso solicita revisão da questão, argumenta que ela também se encontra na CF no artigo 227. 



JUSTIFICATIVA: 

O questionamento do recurso não procede. A banca considera correto quando citado o artigo 227 da Constituição Federal, no entanto, ela 
se encontra no artigo 4º do  Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA,  como reafirmação dos direitos sociais  a serem garantidos e 
destinados na execução da proteção social de crianças e adolescentes. Ocorre que a questão é interpretativa e incide no conhecimento e 
na análise das políticas sociais e  públicas destinadas a esse publico especíifico.   

Portanto, a banca mantém  a questão e alternativa A conforme o gabarito preliminar. 
 
 
QUESTÃO 60. 
Situação: Recurso Improcedente 

RECURSO: 
O Recurso solicita a avaliação da questão, argumenta que existe alternativa incorreta além da D a alternativa seria B. 
Recurso solicita a anulação da questão em função de haver duas incorretas. 

JUSTIFICATIVA: 

O questionamento do recurso não procede, visto que o enunciado da questão solicita a alternativa Incorreta. De acordo com a autora 
Iamamoto, 2000, página 94,  a prática profissional é vista como a atividade do assistente social na relação com o usuário, os 
empregadores e os demais profissionais. Mas, como essa atividade é socialmente determinada, consideram-se também as condições 
sociais nas quais se realiza, distintas da prática e a ela externas, ainda que nela interfiram.. Esclarecemos que por um lapso o item III 
apresentou um erro de digitação e ficou “dos mais” ao invés de “demais”, no entanto, a digitação errônea  não afeta o enunciado da 
questão  e não impede que se chegue à  alternativa incorreta,conforme pede o enunciado. 

Portanto, a banca mantém  a questão e alternativa  D conforme o gabarito preliminar. 
 


