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Parecer da banca examinadora referente as questões recursadas do gabarito provisório das provas 
objetivas: 
 
Cargo: 102 – Assistente Social 
 
Questão 5: O candidato argumenta que “inúmeros” e “numerosos” são sinônimos, o que poderia dar 
acerto à alternativa a. Entretanto, como em língua portuguesa não são sinônimos absolutos, os 
termos em tela possuem matizes semânticos distintos, embora sutis. Enquanto “inúmeros” possui o 
sentido de incalculável, “numerosos” se refere a uma grande quantidade. No contexto do enunciado, 
“numerosos” não substituiria “inúmeros” como se sinônimos fossem, pois descaracterizaria a 
imprecisão do termo. Por mais que alguém tenha escrito muitos livros, considerar sua produção 
literária incontável tende ao exagero daquilo que se afirma. Dizer que sua obra é numerosa não 
possui a mesma natureza hiperbólica do termo anterior, o que nega, a rigor, sua semelhança. Desse 
modo, a resposta à questão deve ser mantida. 
 
Questão 30: Denota-se que o candidato não se atentou ao comando da questão que indaga acerca 
das diretrizes para o reordenamento dos programas de acolhimento institucional de crianças e 
adolescentes constantes no Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças 
a Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. As diretrizes do referido plano não trazem o 
fomento de programas para promoção da autonomia dos adolescentes e jovens egressos de 
programas de acolhimento como diretriz. Desse modo, a resposta à questão deve ser mantida, não 
observando haver qualquer razão ao questionamento. 
 
Questão 39: Denota-se que o candidato não se atentou ao comando da questão. Quando se fala de 
integralidade da atenção à saúde por intermédio de ações de promoção, prevenção, cura e 
reabilitação de doentes mentais, fala-se de propostas relativas à Reforma Psiquiátrica no Brasil, 
conforme a autora Salete Monteiro Amador (texto: A Reforma Psiquiátrica Brasileira e a Luta 
Antimanicomial) e ainda dados da 8ª Conferência Nacional de Saúde, ocorrida em 1986. Isso posto, 
a resposta à questão deve ser mantida, não observando haver qualquer razão ao questionamento. 
 
Questão 40: Denota-se que o candidato não se atentou ao comando da questão que indaga acerca 
dos fatores que interferem de forma negativa na efetivação do chamado controle social democrático 
pelos Conselhos. Veja ainda que a proposição I não trata de eleição para assumir o conselho, mas 
da “presença da secretaria executiva e dos gestores das pastas com cargos vitalícios”. Sugerindo-
se, ainda, consulta ao texto “O controle social nos conselhos de políticas e de direitos”, da autora 
Kéttini Upp Calvi, p. 17. Isso posto, a resposta à questão deve ser mantida, não observando haver 
qualquer razão ao questionamento. 
 
 


