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Edital : 02/2022 ‐ Prefeitura Municipal de Valença – RJ

Resultado dos Recursos contra o Gabarito Preliminar e questões das Provas Objetivas
Código do recurso Nº INSC

5189

5190

5191

5192

170886

170886

170886

170886

CANDIDATO

ALINE CRISTINA DA
PAIXÃO COSTA

ALINE CRISTINA DA
PAIXÃO COSTA

ALINE CRISTINA DA
PAIXÃO COSTA

ALINE CRISTINA DA
PAIXÃO COSTA

Vaga

ASSISTENTE SOCIAL

ASSISTENTE SOCIAL

ASSISTENTE SOCIAL

ASSISTENTE SOCIAL

Nº
Nº
prova questão

2

2

2

2

2

4

5

8

Status

Deferido

Resposta
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui‐se que o recurso
assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:A forma verbal "SEJA" está no
modo imperativo negativo, não tendo portando correlação solicitada no comando da
questão.Diante dos argumentos apresentados pela banca, QUESTÃO ANULADA.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui‐se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:A forma verbal DEI, presente
na frase "Dei‐lhe a devida atenção e não adiantou nada" é classificada, no contexto em que foi
empregada, quanto à sua transitividade (Regência Verbal) como sendo Transitiva direta e
Indeferido
indireta.Dei o que? a devida atençãoDe a quem? ‐lhe ( a ele/ela)Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui‐se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:A resposta da questão é a
Indeferido alternativa "Objeto Direto" conforme anunciada.Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui‐se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:O comando da questão está
relacionado ao uso do porquê: Tendo em vista as regras de ortografia, indique em qual frase o
uso de "porque" está CORRETO.A questão está fundamentada na explicação do Professor
Pasquale Cipro Netto:O "porque" junto é uma conjunção que indica causa, motivo, justificativa
ou explicação.Um exemplo: "Eu não fui porque estava doente".De acordo com o professor,
"Porque estava doente" é a oração que indica a razão pela qual ele não foi.Nesses casos, o
Indeferido "porque" é junto e sem acento.Com isso, é possível existir "porque" junto mesmo em frases
que terminam com interrogação, como esta: "Será que ela está chateada comigo porque eu não
fui ao aniversário dela?"Alguns professores recomendam tentar trocar o "porque" junto por
"pois". Se der certo, está correto o uso do "porque" junto.Fonte:
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/professor‐pasquale‐responde‐quando‐usar‐porque‐
por‐que‐porque‐e‐por‐que,e48fa3e873456b5c16a3e2e09816bb970frhzq00.html<br>Diante
dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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2
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui‐se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixoA catacrese está presente em
"de quarentena por dez, quinze, vinte ou até mais dia". (quarentena é 40 dias)A catacrese
representa o emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais
específica.Catacrese: metáfora tão usada que perdeu seu valor de figura e tornou‐se cotidiana,
não representando mais um desvio: céu da boca; cabeça do prego; asa da xícara; dente de alho;
Indeferido
pé da cadeira. Também se encontra no emprego impróprio por esquecimento ou ignorância de
origem. Isso ocorre pela inexistência de palavras mais apropriadas e dá‐se devido à semelhança
da forma ou da função: ferradura de prata; embarcar no avião; fazer sabatina na sexta‐feira;
péssima caligrafia; ficou de quarentena dois meses; fazer uma novena durante esta
semana.Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui‐se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:De acordo com a fonte
apresentada,[...] as conferências são eventos regulares que ocorrem a cada dois anos, em que a
participação acontece de forma ampliada, e que têm como objetivos, avaliar a situação da
Assistência Social, verificar os avanços ocorridos num espaço de tempo determinado, definir
diretrizes para a política. Elas são, portanto, avaliativas e propositivas, projetando o que se
espera alcançar com a Assistência Social para um determinado período de tempo futuro.Os
conselhos são estruturas permanentes, que funcionam cotidianamente, e têm função efetiva
na gestão da política de Assistência Social, visando a garantir o caráter democrático‐
Indeferido
participativo e descentralizado do SUAS (...)Dessa forma, tem‐se na política de Assistência Social
um espaço permanente ‐ os conselhos ‐ combinado com outro mais projetivo ‐ as conferências ‐
onde se efetiva a participação [...]Fonte: AVRITZER, Leonardo Cadernos de Assistência Social:
trabalhador. Coordenação: Núcleo de Apoio à Assistência Social. Belo Horizonte; NUPASS,
2006.Sendo assim, as Conferências de Assistência Social se configuram em espaços de
discussões para o avanço e discussão dessa Política e foi após a IV Conferência Nacional de
Assistência Social que se deliberou então, a implantação do Sistema Único de Assistência Social
(SUAS).Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui‐se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixoA catacrese está presente em
"de quarentena por dez, quinze, vinte ou até mais dia". (quarentena é 40 dias)A catacrese
representa o emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais
específica.Catacrese: metáfora tão usada que perdeu seu valor de figura e tornou‐se cotidiana,
não representando mais um desvio: céu da boca; cabeça do prego; asa da xícara; dente de alho;
Indeferido
pé da cadeira. Também se encontra no emprego impróprio por esquecimento ou ignorância de
origem. Isso ocorre pela inexistência de palavras mais apropriadas e dá‐se devido à semelhança
da forma ou da função: ferradura de prata; embarcar no avião; fazer sabatina na sexta‐feira;
péssima caligrafia; ficou de quarentena dois meses; fazer uma novena durante esta
semana.Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato(a), a banca elaboradora concluiu que o recurso é
procedente, devido aos fatos apresentados abaixo:Segundo o DECRETO Nº 3.298, DE 20 DE
DEZEMBRO DE 1999, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção.A deficiência física é definida como
a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o
comprometimento da função física, apresentando‐se sob a forma de paraplegia, paraparesia,
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia,
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo,
membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que
não produzam dificuldades para o desempenho de funções.Tendo em vista que a alternativa
não deixou exposta que a deficiência era do tipo física, a banca conclui que o RECURSO ESTÁ
DEFERIDO, E A QUESTÃO ESTÁ ALTERADA.Sendo a alternativa CORRETA: I e III, apenas.
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1
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui‐se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:De acordo com a fonte
apresentada,[...] a pesquisa científica e o Serviço Social se entrelaçam e se alimentam. Para
tratar desta relação citamos Pereira (2005, p. 18), por compreender a sua vivência e experiência
com a pesquisa no âmbito do Serviço Social:A principal contribuição da pesquisa para o serviço
social seria propiciar a construção de tipologias, de diagnósticos e tratamento mediante a
conversão do conhecimento das ciências sociais em princípios para o exercício da prática
profissional. Portanto, no ponto, o serviço social diferentemente das ciências, não estaria
voltado para a acurada descrição e interpretação do mundo social, mas para o controle desse
mundo, mediante o manejo de técnicas, informadas por disciplinas, tal como procedem ao seu
ver, as tecnologias e as engenharias [...]Fonte: Serviço social e pesquisa científica: uma relação
vital para a formação profissional. Disponível em:
&lt;https://www.scielo.br/j/rk/a/T9XKT7zBYthsVXs3LMPCzch/?lang=pt&gt;, acessado dia
21/07/2022 às 17:57 h.Dessa forma, apresenta‐se as alternativas:b) Desconstruir os diversos
Indeferido
conhecimentos sobre as múltiplas expressões da Questão Social ‐ ERRADA. Sendo o correto:
Dessa maneira, podemos compreender que a pesquisa no âmbito das relações do Serviço Social
não está voltada apenas para a descrição ou reflexão em si do mundo real, mas se constitui
uma atividade transformadora, a qual tem o objetivo de construir os diversos conhecimentos
sobre as múltiplas expressões da Questão Social.c) Está voltada apenas para a descrição ou
reflexão em si do mundo real ‐ ERRADA. Sendo o correto: Dessa maneira, podemos
compreender que a pesquisa no âmbito das relações do Serviço Social não está voltada apenas
para a descrição ou reflexão em si do mundo real.d) Permanecer com a visão e compreensão
conservadora e tecnicista ‐ ERRADA. Sendo o correto: romper com a visão e compreensão
conservadora e tecnicista se faz necessário, antes de qualquer decisão, termos uma formação
sólida e crítica pautada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Serviço Social que
apresentam a pesquisa como algo fundamental no processo de formação, seja na graduação ou
seja na pós‐graduação.Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui‐se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:De acordo com a fonte
apresentada;[...] conforme o CFESS (2001), os problemas sociais a serem combatidos pelo
assistente social na área da educação são:‐ Baixo rendimento escolar; ‐ Evasão escolar; ‐
Desinteresse pelo aprendizado; ‐ Problemas com disciplina; ‐ Insubordinação a qualquer limite
ou regra escolar; ‐ Vulnerabilidade às drogas; ‐ Atitudes e comportamentos agressivos e
Indeferido violentos (CFESS, 2001, p.23) [...]Fonte: CFESS. Serviço Social na Educação. Grupo de estudos
sobre o Serviço Social na Educação. Brasília: 2001.Sendo assim, podemos afirmar com base nas
demais alternativas que:b) Êxito com disciplina ‐ ERRADA, sendo o correto: Problemas com
disciplina;c) Frequência escolar ‐ ERRADA, sendo o correto: Evasão escolar;d) Interesse pelo
aprendizado ‐ ERRADA, sendo o correto: Desinteresse pelo aprendizado.Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui‐se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:De acordo com a fonte
apresentada;[...] Mary Richmond criou o Serviço Social de Casos, pelo qual o assistente social
através de técnicas diversas, como visitas domiciliares, entrevistas e reuniões realizava
sugestões e orientações ao indivíduo e às instituições que o cercavam, buscando resolver
aquele caso através do apoio ao desenvolvimento individual complementado com algum tipo
Indeferido de ajuda material. Publicou livros importantes no início do século XX que abordavam o Serviço
Social de Casos e as técnicas utilizadas pelos assistentes sociais, como o diagnóstico social
[...]Fonte: ABADE, Flavia. Introdução ao Serviço Social. Rio de Janeiro: SESES, 2015Mediante ao
exposto, é possível compreender que ao mencionar "até hoje está presente na formação
profissional do Assistente Social" faz referência as técnicas mencionadas.Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

5181

5185

172743

172743

NATHALLY MARIA DE
ASSISTENTE SOCIAL
OLIVEIRA

NATHALLY MARIA DE
ASSISTENTE SOCIAL
OLIVEIRA

1

1

4

16

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui‐se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:O comando da questão está
relacionado ao uso do porquê: Tendo em vista as regras de ortografia, indique em qual frase o
uso de "porque" está CORRETO.A questão está fundamentada na explicação do Professor
Pasquale Cipro Netto:O "porque" junto é uma conjunção que indica causa, motivo, justificativa
ou explicação.Um exemplo: "Eu não fui porque estava doente".De acordo com o professor,
"Porque estava doente" é a oração que indica a razão pela qual ele não foi.Nesses casos, o
Indeferido "porque" é junto e sem acento.Com isso, é possível existir "porque" junto mesmo em frases
que terminam com interrogação, como esta: "Será que ela está chateada comigo porque eu não
fui ao aniversário dela?"Alguns professores recomendam tentar trocar o "porque" junto por
"pois". Se der certo, está correto o uso do "porque" junto.Fonte:
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/professor‐pasquale‐responde‐quando‐usar‐porque‐
por‐que‐porque‐e‐por‐que,e48fa3e873456b5c16a3e2e09816bb970frhzq00.html<br>Diante
dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui‐se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:O comando da questão está
relacionado ao uso do porquê: Tendo em vista as regras de ortografia, indique em qual frase o
uso de "porque" está CORRETO.A questão está fundamentada na explicação do Professor
Pasquale Cipro Netto:O "porque" junto é uma conjunção que indica causa, motivo, justificativa
ou explicação.Um exemplo: "Eu não fui porque estava doente".De acordo com o professor,
"Porque estava doente" é a oração que indica a razão pela qual ele não foi.Nesses casos, o
Indeferido "porque" é junto e sem acento.Com isso, é possível existir "porque" junto mesmo em frases
que terminam com interrogação, como esta: "Será que ela está chateada comigo porque eu não
fui ao aniversário dela?"Alguns professores recomendam tentar trocar o "porque" junto por
"pois". Se der certo, está correto o uso do "porque" junto.Fonte:
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/professor‐pasquale‐responde‐quando‐usar‐porque‐
por‐que‐porque‐e‐por‐que,e48fa3e873456b5c16a3e2e09816bb970frhzq00.html<br>Diante
dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

5201

5187

170962

173313

RENATA CAMPOS DA
ASSISTENTE SOCIAL
SILVA

TATIANE PEREIRA
MUNIZ

ASSISTENTE SOCIAL

2

2

28

28

Deferido

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato(a), a banca elaboradora concluiu que o recurso é
procedente, devido aos fatos apresentados abaixo:Segundo o DECRETO Nº 3.298, DE 20 DE
DEZEMBRO DE 1999, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção.A deficiência física é definida como
a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o
comprometimento da função física, apresentando‐se sob a forma de paraplegia, paraparesia,
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia,
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo,
membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que
não produzam dificuldades para o desempenho de funções.Tendo em vista que a alternativa
não deixou exposta que a deficiência era do tipo física, a banca conclui que o RECURSO ESTÁ
DEFERIDO, E A QUESTÃO ESTÁ ALTERADA.Sendo a alternativa CORRETA: I e III, apenas.

Em resposta à fundamentação do candidato(a), a banca elaboradora concluiu que o recurso é
procedente, devido aos fatos apresentados abaixo:Segundo o DECRETO Nº 3.298, DE 20 DE
DEZEMBRO DE 1999, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção.A deficiência física é definida como
a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o
comprometimento da função física, apresentando‐se sob a forma de paraplegia, paraparesia,
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia,
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo,
membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que
não produzam dificuldades para o desempenho de funções.Tendo em vista que a alternativa
não deixou exposta que a deficiência era do tipo física, a banca conclui que o RECURSO ESTÁ
DEFERIDO, E A QUESTÃO ESTÁ ALTERADA.Sendo a alternativa CORRETA: I e III, apenas.

5216

5215

173313

170902

TATIANE PEREIRA
MUNIZ

THAINA RABELLO E
SILVA

ASSISTENTE SOCIAL

ASSISTENTE SOCIAL

2

2

1

8

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui‐se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:a) Nessa semana passada li
muito sobre a empatia. ("Nesta" deve ser utilizado quando fizer referência ao momento
presente ou um passado próximo à pessoa que fala, enquanto "Nessa" deve ser utilizado
quando se tratar de um passado, futuro próximo ou tempo distante da pessoa que fala")b) Esta
frase na minha camisa é sobre empatia. (Quando o lugar está perto do falante, é usado o
pronome "esta", mas quando está próximo do ouvinte é usado o pronome "essa".)c) Esta é a
Indeferido conclusão: a empatia é essencial para uma convivência social harmoniosa. (No discurso, os
pronomes demonstrativos são eficientes elementos de coesão entre o que se está falando e o
que já foi ou irá ser dito adiante. Devemos usar "este" e suas flexões para adiantar o que se vai
dizer ou para remeter a um termo imediatamente anterior.)d) As pessoas não estão sabendo o
que é empatia. Esta situação necessita de atenção. ( O correto seria ESSA, que é usado para
retomar um termo, uma ideia ou uma oração já mencionados.)Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui‐se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:O comando da questão está
relacionado ao uso do porquê: Tendo em vista as regras de ortografia, indique em qual frase o
uso de "porque" está CORRETO.A questão está fundamentada na explicação do Professor
Pasquale Cipro Netto:O "porque" junto é uma conjunção que indica causa, motivo, justificativa
ou explicação.Um exemplo: "Eu não fui porque estava doente".De acordo com o professor,
"Porque estava doente" é a oração que indica a razão pela qual ele não foi.Nesses casos, o
Indeferido "porque" é junto e sem acento.Com isso, é possível existir "porque" junto mesmo em frases
que terminam com interrogação, como esta: "Será que ela está chateada comigo porque eu não
fui ao aniversário dela?"Alguns professores recomendam tentar trocar o "porque" junto por
"pois". Se der certo, está correto o uso do "porque" junto.Fonte:
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/professor‐pasquale‐responde‐quando‐usar‐porque‐
por‐que‐porque‐e‐por‐que,e48fa3e873456b5c16a3e2e09816bb970frhzq00.html<br>Diante
dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui‐se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:a) Nessa semana passada li
muito sobre a empatia. ("Nesta" deve ser utilizado quando fizer referência ao momento
presente ou um passado próximo à pessoa que fala, enquanto "Nessa" deve ser utilizado
quando se tratar de um passado, futuro próximo ou tempo distante da pessoa que fala")b) Esta
frase na minha camisa é sobre empatia. (Quando o lugar está perto do falante, é usado o
pronome "esta", mas quando está próximo do ouvinte é usado o pronome "essa".)c) Esta é a
Indeferido conclusão: a empatia é essencial para uma convivência social harmoniosa. (No discurso, os
pronomes demonstrativos são eficientes elementos de coesão entre o que se está falando e o
que já foi ou irá ser dito adiante. Devemos usar "este" e suas flexões para adiantar o que se vai
dizer ou para remeter a um termo imediatamente anterior.)d) As pessoas não estão sabendo o
que é empatia. Esta situação necessita de atenção. ( O correto seria ESSA, que é usado para
retomar um termo, uma ideia ou uma oração já mencionados.)Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui‐se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixoA catacrese está presente em
"de quarentena por dez, quinze, vinte ou até mais dia". (quarentena é 40 dias)A catacrese
representa o emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais
específica.Catacrese: metáfora tão usada que perdeu seu valor de figura e tornou‐se cotidiana,
não representando mais um desvio: céu da boca; cabeça do prego; asa da xícara; dente de alho;
Indeferido
pé da cadeira. Também se encontra no emprego impróprio por esquecimento ou ignorância de
origem. Isso ocorre pela inexistência de palavras mais apropriadas e dá‐se devido à semelhança
da forma ou da função: ferradura de prata; embarcar no avião; fazer sabatina na sexta‐feira;
péssima caligrafia; ficou de quarentena dois meses; fazer uma novena durante esta
semana.Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui‐se que o recurso
assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:O erro material impede a
interpretação da questão e a correta resolução da questão.Diante dos argumentos
apresentados pela banca, QUESTÃO ANULADA.
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui‐se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:De acordo com a fonte
apresentada;[...] conforme o CFESS (2001), os problemas sociais a serem combatidos pelo
assistente social na área da educação são:‐ Baixo rendimento escolar; ‐ Evasão escolar; ‐
Desinteresse pelo aprendizado; ‐ Problemas com disciplina; ‐ Insubordinação a qualquer limite
ou regra escolar; ‐ Vulnerabilidade às drogas; ‐ Atitudes e comportamentos agressivos e
Indeferido violentos (CFESS, 2001, p.23) [...]Fonte: CFESS. Serviço Social na Educação. Grupo de estudos
sobre o Serviço Social na Educação. Brasília: 2001.Sendo assim, podemos afirmar com base nas
demais alternativas que:b) Êxito com disciplina ‐ ERRADA, sendo o correto: Problemas com
disciplina;c) Frequência escolar ‐ ERRADA, sendo o correto: Evasão escolar;d) Interesse pelo
aprendizado ‐ ERRADA, sendo o correto: Desinteresse pelo aprendizado.Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato(a), a banca elaboradora concluiu que o recurso não
é procedente, devido aos fatos apresentados abaixo:Segundo a Secretária Especial do
desenvolvimento Social:O Sistema Único de Assistência Social (Suas) comporta quatro tipos de
gestão: da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios. As responsabilidades da
União passam principalmente pela formulação, apoio, articulação e coordenação de ações. Os
estados, por sua vez, assumem a gestão da assistência social dentro de seu âmbito de
Indeferido
competência, tendo suas responsabilidades definidas na Norma Operacional Básica
(NOB/Suas).Disponível: http://mds.gov.br/assuntos/assistencia‐social/gestao‐do‐suas.Não
havendo consistência e embasamento científico do(a) candidato(a) no presente recurso,a banca
conclui que o RECURSO ESTÁ INDEFERIDO, E A QUESTÃO ESTÁ MANTIDA.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui‐se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:De acordo com a fonte
apresentada;[...] Mary Richmond criou o Serviço Social de Casos, pelo qual o assistente social
através de técnicas diversas, como visitas domiciliares, entrevistas e reuniões realizava
sugestões e orientações ao indivíduo e às instituições que o cercavam, buscando resolver
aquele caso através do apoio ao desenvolvimento individual complementado com algum tipo
Indeferido
de ajuda material. Publicou livros importantes no início do século XX que abordavam o Serviço
Social de Casos e as técnicas utilizadas pelos assistentes sociais, como o diagnóstico social
[...]Fonte: ABADE, Flavia. Introdução ao Serviço Social. Rio de Janeiro: SESES, 2015Mediante ao
exposto, é possível compreender que ao mencionar "até hoje está presente na formação
profissional do Assistente Social" faz referência as técnicas mencionadas.Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui‐se que o recurso
assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:O erro material impede a
interpretação da questão e a correta resolução da questão.Diante dos argumentos
apresentados pela banca, QUESTÃO ANULADA.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui‐se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:Baseado nas alternativas
apresentadas, compreende‐se:‐Promover acessos a serviços socioassistenciais, em especial das
políticas de educação, saúde, cultura, esporte e lazer existentes no território, contribuindo para
o usufruto dos usuários aos demais direitos ‐ ERRADA, sendo o correto: "Promover acessos a
benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção social de assistência
social nos territórios";‐Promover acessos a benefícios e serviços setoriais, fortalecendo a rede
de proteção social de assistência social nos territórios ‐ ERRADA, sendo o correto: "Promover
acessos a serviços setoriais, em especial das políticas de educação, saúde, cultura, esporte e
lazer existentes no território, contribuindo para o usufruto dos usuários aos demais direitos";‐
Indeferido
Complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de situações de risco
social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária ‐ CORRETA.‐Incentivar a
institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, jovens e idosos, em especial, das
pessoas com deficiência, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária ‐ ERRADA,
sendo o correto "Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, jovens
e idosos, em especial, das pessoas com deficiência, assegurando o direito à convivência familiar
e comunitária".Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.Fonte:
BRASIL. Ministério da Cidadania. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ‐
Perguntas frequentes. 2017.
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui‐se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:De acordo com a fonte
apresentada,[...] o trabalho em equipe multiprofissional consiste em modalidade de trabalho
coletivo que se configuraria na relação recíproca entre as múltiplas intervenções técnicas e a
interação dos agentes de diferentes áreas profissionais. Por meio dessa relação dialética entre
trabalho e interação, os agentes poderiam construir um projeto assistencial comum e
pertinente para a atenção integral às necessidades de saúde dos usuários do serviço (Peduzzi,
1998).A multiprofissionalidade, conforme Sena‐Chompré e Egry (1998), diz respeito à atuação
conjunta de várias categorias profissionais, ou seja, à organização do processo de trabalho que
se realiza por diferentes profissionais. Multidisciplinar refere‐se ao campo da organização do
conhecimento e do pensar. O trabalho em equipe requer a compreensão de várias disciplinas
para lidar com a complexidade que é a atenção primária, que toma à saúde no seu contexto
pessoal, familiar e social, bem como a promoção da saúde, a prevenção e reabilitação, trazendo
a intersetorialidade como parceira na resolutividade dos problemas de saúde.Para que haja um
Indeferido
trabalho multiprofissional não basta apenas ter uma equipe formada. Para caminhar em
direção ao trabalho multiprofissional e o sujeito decidir mudar ou incorporar novos valores à
sua prática e conceitos, é necessário o contato com os desconfortos experimentados no
cotidiano do trabalho e a percepção de que a maneira vigente de fazer ou de pensar é
insuficiente ou insatisfatória para dar conta dos desafios do trabalho. Esse desconforto tem que
ser intensamente admitido, vivido e percebido. A reflexão sobre as práticas vividas é que
podem produzir o contato com o desconforto e, depois, a disposição para produzir mudanças
na prática [...]Dessa forma, a alternativa correto é "Trabalho em equipe multidisciplinar".Diante
dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.Fonte: Trabalho
multiprofissional: representações em um serviço público de saúde municipal. Disponível em:
&lt;https://www.scielo.br/j/sausoc/a/HfDT6wMvTHcBRW7GSvRh5Nz/?lang=pt#:~:text=O%20tr
abalho%20em%20equipe%20multiprofissional,agentes%20de%20diferentes%20%C3%A1reas%
20profissionais&gt;, acessado dia 21/07/2022 às 16:54 h.
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Em resposta à fundamentação do candidato(a), a banca elaboradora concluiu que o recurso não
é procedente, devido aos fatos apresentados abaixo:Segundo o Ministério da Saúde:A Política
Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência foi instituída por meio da Portaria nº 1.060, de 5
de junho de 2002, a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência está voltada para a
inclusão das pessoas com deficiência em toda a rede de serviços do Sistema Único de Saúde
(SUS) e caracteriza‐se por reconhecer a necessidade de implementar o processo de respostas às
Indeferido
complexas questões que envolvem a atenção à saúde das pessoas com deficiência no
Brasil.Disponível: https://www.gov.br/saude/pt‐br/assuntos/saude‐de‐a‐a‐z/s/saude‐da‐pessoa‐
com‐deficiencia.<br>Tendo em vista que a questão solicitou a identificação da data de
INSTITUIÇÃO Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, a banca conclui que o
RECURSO ESTÁ INDEFERIDO, E A QUESTÃO ESTÁ MANTIDA.

Deferido

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui‐se que o recurso
assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:O erro material impede a
interpretação da questão e a correta resolução da questão.Diante dos argumentos
apresentados pela banca, QUESTÃO ANULADA.
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui‐se que o recurso
assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:O erro material impede a
interpretação da questão e a correta resolução da questão.Diante dos argumentos
apresentados pela banca, QUESTÃO ANULADA.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui‐se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:Ética profissional é o conjunto
de normas éticas que formam a consciência do profissional e representam imperativos de sua
conduta. Ética é uma palavra de origem grega (éthos), que significa "propriedade do
caráter".Ser ético é agir orientado por princípios em vista do bem, sem jamais prejudicar o
próximo. Ser ético é cumprir os bons valores estabelecidos pela sociedade em que se vive. A
ética profissional possui uma grande importância por orientar ao bom cumprimento de todas as
Indeferido atividades de uma profissão, seguindo os princípios determinados pela sociedade e por grupos
de trabalho.Em contrapartida, o Código de Ética Profissional é o conjunto de normas éticas, que
devem ser seguidas pelos profissionais no exercício de seu trabalho. Este código é elaborado
pelos Conselhos, que representam e fiscalizam o exercício da profissão.Ademais, o conteúdo
programático continha o conteúdo "ética profissional", sendo dessa forma, inviável a colocação
de questão cuja resposta seria "código de ética", o que divergiria do proposto.Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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Em resposta à fundamentação do candidato(a), a banca elaboradora concluiu que o recurso não
é procedente, devido aos fatos apresentados abaixo:Segundo o Ministério da Saúde:A Política
Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência foi instituída por meio da Portaria nº 1.060, de 5
de junho de 2002, a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência está voltada para a
inclusão das pessoas com deficiência em toda a rede de serviços do Sistema Único de Saúde
(SUS) e caracteriza‐se por reconhecer a necessidade de implementar o processo de respostas às
Indeferido
complexas questões que envolvem a atenção à saúde das pessoas com deficiência no
Brasil.Disponível: https://www.gov.br/saude/pt‐br/assuntos/saude‐de‐a‐a‐z/s/saude‐da‐pessoa‐
com‐deficiencia.<br>Tendo em vista que a questão solicitou a identificação da data de
INSTITUIÇÃO Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, a banca conclui que o
RECURSO ESTÁ INDEFERIDO, E A QUESTÃO ESTÁ MANTIDA.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui‐se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:O comando da questão está
relacionado ao uso do porquê: Tendo em vista as regras de ortografia, indique em qual frase o
uso de "porque" está CORRETO.A questão está fundamentada na explicação do Professor
Pasquale Cipro Netto:O "porque" junto é uma conjunção que indica causa, motivo, justificativa
ou explicação.Um exemplo: "Eu não fui porque estava doente".De acordo com o professor,
"Porque estava doente" é a oração que indica a razão pela qual ele não foi.Nesses casos, o
Indeferido
"porque" é junto e sem acento.Com isso, é possível existir "porque" junto mesmo em frases
que terminam com interrogação, como esta: "Será que ela está chateada comigo porque eu não
fui ao aniversário dela?"Alguns professores recomendam tentar trocar o "porque" junto por
"pois". Se der certo, está correto o uso do "porque" junto.Fonte:
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/professor‐pasquale‐responde‐quando‐usar‐porque‐
por‐que‐porque‐e‐por‐que,e48fa3e873456b5c16a3e2e09816bb970frhzq00.html<br>Diante
dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui‐se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:De acordo com a fonte
apresentada são objetivos do PAIF:[...] ‐ Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo
na melhoria da sua qualidade de vida;‐ Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e
comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas;‐
Promover aquisições sociais e materiais às famílias, potencializando o protagonismo e a
autonomia das famílias e comunidades;‐ Promover acessos a benefícios, programas de
transferência de renda e serviços socioassistenciais, contribuindo para a inserção das famílias
na rede de proteção social de assistência social;‐ Promover acesso aos demais serviços setoriais,
contribuindo para o usufruto de direitos;‐ Apoiar famílias que possuem, dentre seus membros,
indivíduos que necessitam de cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta
e troca de vivências familiares [...]Sendo assim, podemos afirmar baseado nas alternativas:‐
Apoiar famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos que necessitam de cuidados,
por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivências comunitárias ‐
ERRADA, sendo o correto: Apoiar famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos que
Indeferido
necessitam de cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de
vivências familiares;‐Promover acessos à rede de proteção social de assistência social,
favorecendo o usufruto dos direitos constitucionais ‐ ERRADA, sendo o correto: Promover
acessos a benefícios, programas de transferência de renda e serviços socioassistenciais,
contribuindo para a inserção das famílias na rede de proteção social de assistência social;‐
Promover aquisições materiais e sociais, potencializando o protagonismo e autonomia das
famílias e comunidades ‐ CORRETA;‐Fortalecer a função protetiva da família e incentivar a
ruptura dos seus vínculos, sejam estes familiares ou comunitários, contribuindo para melhoria
da qualidade de vida nos territórios ‐ ERRADA, sendo o correto: Fortalecer a função protetiva da
família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida e prevenir a ruptura dos vínculos
familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social
vivenciadas.Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.Fonte:
Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Resolução Nº 109, de 11 de novembro de
2009.
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui‐se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:De acordo com a fonte
apresentada,[...] o trabalho em equipe multiprofissional consiste em modalidade de trabalho
coletivo que se configuraria na relação recíproca entre as múltiplas intervenções técnicas e a
interação dos agentes de diferentes áreas profissionais. Por meio dessa relação dialética entre
trabalho e interação, os agentes poderiam construir um projeto assistencial comum e
pertinente para a atenção integral às necessidades de saúde dos usuários do serviço (Peduzzi,
1998).A multiprofissionalidade, conforme Sena‐Chompré e Egry (1998), diz respeito à atuação
conjunta de várias categorias profissionais, ou seja, à organização do processo de trabalho que
se realiza por diferentes profissionais. Multidisciplinar refere‐se ao campo da organização do
conhecimento e do pensar. O trabalho em equipe requer a compreensão de várias disciplinas
para lidar com a complexidade que é a atenção primária, que toma à saúde no seu contexto
pessoal, familiar e social, bem como a promoção da saúde, a prevenção e reabilitação, trazendo
a intersetorialidade como parceira na resolutividade dos problemas de saúde.Para que haja um
Indeferido
trabalho multiprofissional não basta apenas ter uma equipe formada. Para caminhar em
direção ao trabalho multiprofissional e o sujeito decidir mudar ou incorporar novos valores à
sua prática e conceitos, é necessário o contato com os desconfortos experimentados no
cotidiano do trabalho e a percepção de que a maneira vigente de fazer ou de pensar é
insuficiente ou insatisfatória para dar conta dos desafios do trabalho. Esse desconforto tem que
ser intensamente admitido, vivido e percebido. A reflexão sobre as práticas vividas é que
podem produzir o contato com o desconforto e, depois, a disposição para produzir mudanças
na prática [...]Dessa forma, a alternativa correto é "Trabalho em equipe multidisciplinar".Diante
dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.Fonte: Trabalho
multiprofissional: representações em um serviço público de saúde municipal. Disponível em:
&lt;https://www.scielo.br/j/sausoc/a/HfDT6wMvTHcBRW7GSvRh5Nz/?lang=pt#:~:text=O%20tr
abalho%20em%20equipe%20multiprofissional,agentes%20de%20diferentes%20%C3%A1reas%
20profissionais&gt;, acessado dia 21/07/2022 às 16:54 h.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui‐se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Nas orações em que aparece o
índice de indeterminação do sujeito a concordância verbal é fixa: verbo na terceira pessoa do
singular. Dessa forma, tem‐se marcado o fato de não se poder identificar um sujeito exato. A
Indeferido alternativa "Trata‐se de informações necessárias para que possamos seguir em frente" está
totalmente correta. Já a alternativa "Depois de tudo o que lemos, deverão haver posturas mais
proativas" está incorreta pois o verbo haver está no sentido de existir: O verbo haver, com
sentido de existir, sempre faz concordância no singular, mesmo em locução verbal, quando é o
verbo principal.<br>Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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Em resposta à fundamentação do candidato(a), a banca elaboradora concluiu que o recurso não
é procedente, devido aos fatos apresentados abaixo:Segundo o gabarito da questão a resposta
Indeferido CORRETA é: Num Lock.A banca conclui que o RECURSO ESTÁ INDEFERIDO, E A QUESTÃO ESTÁ
MANTIDA.
Em resposta à fundamentação do candidato(a), a banca elaboradora concluiu que o recurso não
é procedente, devido aos fatos apresentados abaixo:Segundo o gabarito da questão a resposta
CORRETA é: V, V, F.A banca conclui que o RECURSO ESTÁ INDEFERIDO, E A QUESTÃO ESTÁ
Indeferido
MANTIDA.
Em resposta à fundamentação do candidato(a), a banca elaboradora concluiu que o recurso não
é procedente, devido aos fatos apresentados abaixo:Segundo o gabarito da questão a resposta
CORRETA é: V, V, F.A banca conclui que o RECURSO ESTÁ INDEFERIDO, E A QUESTÃO ESTÁ
Indeferido
MANTIDA.
Em resposta à fundamentação do candidato(a), a banca elaboradora concluiu que o recurso não
é procedente, devido aos fatos apresentados abaixo:Segundo o gabarito da questão a resposta
Indeferido CORRETA é: I, II e III.A banca conclui que o RECURSO ESTÁ INDEFERIDO, E A QUESTÃO ESTÁ
MANTIDA.

Em resposta à fundamentação do candidato(a), a banca elaboradora concluiu que o recurso não
é procedente, devido aos fatos apresentados abaixo:Segundo o gabarito da questão a resposta
CORRETA é: O processo de gestão do SUAS conta com instâncias de pactuação, são elas: a
Indeferido
Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e as Comissões Intergestores Bipartite (CIBs).A banca
conclui que o RECURSO ESTÁ INDEFERIDO, E A QUESTÃO ESTÁ MANTIDA.

Em resposta à fundamentação do candidato(a) a banca elaboradora conclui que o recurso não
assiste ao recorrente pelos fatos apresentados abaixo:A banca constatou que a questão 15
Indeferido prova 1 teve a resposta divulgada como letra A e não letra C como afirma o candidato.Diante
dos argumentos apresentados RECURSO INDEFERIDO.
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui‐se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:O comando da questão está
relacionado ao uso do porquê: Tendo em vista as regras de ortografia, indique em qual frase o
uso de "porque" está CORRETO.A questão está fundamentada na explicação do Professor
Pasquale Cipro Netto:O "porque" junto é uma conjunção que indica causa, motivo, justificativa
ou explicação.Um exemplo: "Eu não fui porque estava doente".De acordo com o professor,
"Porque estava doente" é a oração que indica a razão pela qual ele não foi.Nesses casos, o
Indeferido "porque" é junto e sem acento.Com isso, é possível existir "porque" junto mesmo em frases
que terminam com interrogação, como esta: "Será que ela está chateada comigo porque eu não
fui ao aniversário dela?"Alguns professores recomendam tentar trocar o "porque" junto por
"pois". Se der certo, está correto o uso do "porque" junto.Fonte:
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/professor‐pasquale‐responde‐quando‐usar‐porque‐
por‐que‐porque‐e‐por‐que,e48fa3e873456b5c16a3e2e09816bb970frhzq00.html<br>Diante
dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui‐se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:O comando da questão está
relacionado ao uso do porquê: Tendo em vista as regras de ortografia, indique em qual frase o
uso de "porque" está CORRETO.A questão está fundamentada na explicação do Professor
Pasquale Cipro Netto:O "porque" junto é uma conjunção que indica causa, motivo, justificativa
ou explicação.Um exemplo: "Eu não fui porque estava doente".De acordo com o professor,
"Porque estava doente" é a oração que indica a razão pela qual ele não foi.Nesses casos, o
Indeferido "porque" é junto e sem acento.Com isso, é possível existir "porque" junto mesmo em frases
que terminam com interrogação, como esta: "Será que ela está chateada comigo porque eu não
fui ao aniversário dela?"Alguns professores recomendam tentar trocar o "porque" junto por
"pois". Se der certo, está correto o uso do "porque" junto.Fonte:
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/professor‐pasquale‐responde‐quando‐usar‐porque‐
por‐que‐porque‐e‐por‐que,e48fa3e873456b5c16a3e2e09816bb970frhzq00.html<br>Diante
dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui‐se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:O comando da questão está
relacionado ao uso do porquê: Tendo em vista as regras de ortografia, indique em qual frase o
uso de "porque" está CORRETO.A questão está fundamentada na explicação do Professor
Pasquale Cipro Netto:O "porque" junto é uma conjunção que indica causa, motivo, justificativa
ou explicação.Um exemplo: "Eu não fui porque estava doente".De acordo com o professor,
"Porque estava doente" é a oração que indica a razão pela qual ele não foi.Nesses casos, o
Indeferido
"porque" é junto e sem acento.Com isso, é possível existir "porque" junto mesmo em frases
que terminam com interrogação, como esta: "Será que ela está chateada comigo porque eu não
fui ao aniversário dela?"Alguns professores recomendam tentar trocar o "porque" junto por
"pois". Se der certo, está correto o uso do "porque" junto.Fonte:
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/professor‐pasquale‐responde‐quando‐usar‐porque‐
por‐que‐porque‐e‐por‐que,e48fa3e873456b5c16a3e2e09816bb970frhzq00.html<br>Diante
dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui‐se que o recurso
assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:O erro material impede a
interpretação da questão e a correta resolução da questão.Diante dos argumentos
apresentados pela banca, QUESTÃO ANULADA.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui‐se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:O comando da questão está
relacionado ao uso do porquê: Tendo em vista as regras de ortografia, indique em qual frase o
uso de "porque" está CORRETO.A questão está fundamentada na explicação do Professor
Pasquale Cipro Netto:O "porque" junto é uma conjunção que indica causa, motivo, justificativa
ou explicação.Um exemplo: "Eu não fui porque estava doente".De acordo com o professor,
"Porque estava doente" é a oração que indica a razão pela qual ele não foi.Nesses casos, o
Indeferido "porque" é junto e sem acento.Com isso, é possível existir "porque" junto mesmo em frases
que terminam com interrogação, como esta: "Será que ela está chateada comigo porque eu não
fui ao aniversário dela?"Alguns professores recomendam tentar trocar o "porque" junto por
"pois". Se der certo, está correto o uso do "porque" junto.Fonte:
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/professor‐pasquale‐responde‐quando‐usar‐porque‐
por‐que‐porque‐e‐por‐que,e48fa3e873456b5c16a3e2e09816bb970frhzq00.html<br>Diante
dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui‐se que o recurso
assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:A forma verbal "SEJA" está no
modo imperativo negativo, não tendo portando correlação solicitada no comando da
questão.Diante dos argumentos apresentados pela banca, QUESTÃO ANULADA.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui‐se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:Os distúrbios ou transtornos
estão, geralmente, relacionados a uma anormalidade patológica. Os distúrbios de
aprendizagem, segundo a neurociência, representam exemplos de disfunção cerebral específica
causada por fatores genéticos e ambientais que afetam o desenvolvimento do cérebro.
(CIASCA, 2003)Um transtorno específico da aprendizagem, como o nome implica, é
diagnosticado diante de déficits específicos na capacidade individual para perceber ou
Indeferido
processar informações com eficiência e precisão. Página 73CIASCA, S. M. Distúrbios e
dificuldades de aprendizagem: Questão de nomenclatura. In: CIASCA, S. M. (Org.). Distúrbio de
aprendizagem: Proposta de Avaliação Interdisciplinar. São Paulo: Casa do Psicólogo,
2003.Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM‐5. 5. ed. Porto Alegre:
Artmed, 2014.Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui‐se que o recurso
assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:O erro material impede a
interpretação da questão e a correta resolução da questão.Diante dos argumentos
apresentados pela banca, QUESTÃO ANULADA.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui‐se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:De acordo com a DSM ‐ V a
"falta de empatia", que se refere à uma falta de capacidade de se relacionar com pessoas ou
sentir remorso pelas consequências de suas ações sobre os demais, como característica é
presente no transtorno antissocial, não no transtorno narcisista. No transtorno de
Indeferido
personalidade narcisista existe a capacidade de se relacionar com pessoas, o que é um indício
de empatia. O que não ocorre no transtorno de personalidade antissocial, sendo esta a que
deveria ser a reposta correta da questão.<br>Diante dos argumentos apresentados pela banca,
RECURSO INDEFERIDO.
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui‐se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixoA catacrese está presente em
"de quarentena por dez, quinze, vinte ou até mais dia". (quarentena é 40 dias)A catacrese
representa o emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais
específica.Catacrese: metáfora tão usada que perdeu seu valor de figura e tornou‐se cotidiana,
não representando mais um desvio: céu da boca; cabeça do prego; asa da xícara; dente de alho;
Indeferido
pé da cadeira. Também se encontra no emprego impróprio por esquecimento ou ignorância de
origem. Isso ocorre pela inexistência de palavras mais apropriadas e dá‐se devido à semelhança
da forma ou da função: ferradura de prata; embarcar no avião; fazer sabatina na sexta‐feira;
péssima caligrafia; ficou de quarentena dois meses; fazer uma novena durante esta
semana.Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui‐se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:A alternativa correta é a letra
(É destinada a controlar crises agudas que ocorrem isoladamente em indivíduos previamente
sadios). A alternativa (É indicada em casos de incapacidade para estabelecer vínculos ou aliança
de trabalho.) está incorreta.As Psicoterapias de Apoio (PA) são indicadas tanto para pacientes
com déficits crônicos ‐ a exemplo de pacientes psicóticos ou com transtornos caracterológicos
graves ou problemas de funcionamento social deficiente ‐ quanto para pacientes considerados
Indeferido saudáveis do ponto de vista psiquiátrico: bem‐adaptados, com boa rede de apoio social e que
estejam passando por problemas breves como uma crise, um trauma ou desastre (CORDIOLI et
al., 2008).No entanto, são contraindicadas em casos de:1. Falta de motivação.2. Incapacidade
para estabelecer vínculos ou aliança de trabalho.3. Ausência de pensar psicológico mínimo
necessário para uma psicoterapia de apoio.CORDIOLI, A. V. et al. Psicoterapia de apoio. In:
CORDIOLI, A. V. (Org.). Psicoterapias: abordagens atuais. 3. ed. Porto Alegre: Artmed,
2008.<br>Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

