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Número de inscrição dos candidatos requisitantes: 

000.162-7; 002.500-3; 006.527-7; 006.527-7; 006.527-7; 006.527-7; 007.613-9; 007.613-9; 008.316-1; 

008.316-1; 008.867-6; 010.258-1; 010.258-1; 010.258-1; 010.258-1; 010.691-7; 011.555-1 e 014.861-1.  

 

Questão 18) 

No artigo intitulado O Serviço Social na cena contemporânea, publicado em 2009, na coletânea 

Serviço Social: direitos sociais e competências profissionais, organizada pelo CFESS e pela 

ABEPSS, Marilda Villela Iamamoto diz, às páginas 40, que, no seu trabalho cotidiano, o 

assistente social lida “com situações singulares vividas por indivíduos e suas famílias, grupos e 

segmentos populacionais, que são atravessadas por determinações de classes”.  

Nesse contexto, “são desafiados a desentranhar da vida dos sujeitos singulares que atendem 

as dimensões universais e particulares, que aí se concretizam, como condição de transitar 

suas necessidades sociais da esfera privada para a luta por direitos na cena pública, 

potenciando-a em fóruns e espaços coletivos” (Ibidem).  

Para a autora, isso requer tanto competência teórico-metodológica para ler a realidade e 

atribuir visibilidade aos fios que integram o singular no coletivo quanto à incorporação da 

pesquisa e do conhecimento do modo de vida, de trabalho e expressões culturais desses 

sujeitos sociais, como requisitos essenciais do desempenho profissional, além da sensibilidade 

e vontade políticas que movem a ação (Ibidem) (grifos não originais). 

Por isso, só há uma resposta correta, sendo o gabarito está mantido e o recurso indeferido. 

 

Questão 20) 

A esfera estatal também se constitui como um dos espaços sócio-ocupacionais. Portanto, a 

atuação do assistente social no setor é uma particularidade prevista no item do Conteúdo 

Programático desse processo seletivo, denominado Espaços sócio-ocupacionais e a atuação 

do assistente social. 

Mas, ao abordar a terceirização como uma das formas de condução das políticas públicas no 

contexto atual e o impacto disso para o trabalho do assistente social, o eixo central dessa 

questão está inscrito no item do Conteúdo Programático referente ao Serviço Social, Trabalho 

e Políticas Públicas. 

Por isso, o gabarito está mantido e o recurso indeferido. 

 

Questão 26) 

A questão busca o conhecimento do candidato acerca dos sujeitos sociais que se envolveram 

na discussão das condições de vida da população brasileira e das propostas governamentais 

apresentadas para o setor saúde, na década de 1980. A partir disso, a pergunta feita diz 

respeito à qual entidade atuou como veículo de difusão e ampliação do debate em torno da 
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saúde e democracia, no referido período, cuja resposta correta é o Centro Brasileiro de 

Estudos em Saúde. Resposta essa referendada no artigo intitulado Política de Saúde no Brasil, 

publicado em 2006, no livro Serviço Social e Saúde: formação e trabalho profissional, no qual 

Maria Inês Souza Bravo aponta que, nos anos 1980,  

 

a sociedade brasileira, ao mesmo tempo em que vivenciou um processo 

de democratização política, superando o regime ditatorial instaurado em 

64, experimentou uma profunda e prolongada crise econômica que 

persiste até os dias atuais. [...] A saúde, nessa década, contou com a 

participação de novos sujeitos sociais na discussão das condições de 

vida da população brasileira e das propostas governamentais 

apresentadas para o setor, contribuindo para um amplo debate que 

permeou a sociedade civil. Saúde deixou de ser interesse apenas dos 

técnicos para assumir uma dimensão política, estando estreitamente 

vinculada à democracia. Dos personagens que entraram em cena nesta 

conjuntura, destacam-se: os profissionais de saúde, representados 

pelas suas entidades, que ultrapassaram o corporativismo, defendendo 

questões mais gerais como a melhoria da situação saúde e o 

fortalecimento do setor público; o movimento sanitário, tendo o Centro 

Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES) como veículo de difusão e 

ampliação do debate em torno da Saúde e Democracia e elaboração de 

contrapropostas; os partidos políticos de oposição, que começaram a 

colocar nos seus programas a temática e viabilizaram debates no 

Congresso para discussão da política do setor, e os movimentos sociais 

urbanos, que realizaram eventos em articulação com outras entidades 

da sociedade civil (BRAVO, 2006, p. 95) (grifos não originais). 

 

Cabe ainda dizer que a questão em tela não faz referência ao período de criação da entidade e 

sim à atuação por ela desenvolvida nos anos 1980.  

Por isso, está mantido o gabarito e indeferido o recurso. 

 

Questão 27) 

A Resolução do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) nº 533, datada de 29 de 

setembro de 2008, “regulamenta a supervisão direta de estágio no Serviço Social” (grifos 

originais). Daí ser um documento de referência no debate acerca do item do Conteúdo 

Programático desse processo seletivo, denominado Supervisão de Estágio.   

Por isso, está mantido o gabarito e indeferido o recurso. 
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Questão 28) 

Por preconizar a institucionalidade da participação e do controle social na política de saúde, a 

Lei nº 8.142, datada de 28 de dezembro de 1990 - que “dispõe sobre a participação da 

comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências” (grifos 

não originais) - é referência no debate contido em dois itens do Conteúdo Programático desse 

processo seletivo, tanto no respaldo legal e normativo da Política de Saúde no Brasil como no 

item referente aos movimentos sociais e controle social na política de saúde.   

Por isso, está mantido o gabarito e indeferido o recurso. 


