
Língua Portuguesa (Questões de 01 a 10)Disciplina:

A alternativa B, sinalizada no gabarito como a correta para esta questão está incorreta. O enunciado pede para o
candidato assinalar a frase na qual a palavra sublinhada não deve receber o acento indicativo de crase, todavia,
a frase em questão requer o acento, um vez que é possível substituir as palavras femininas "Nossa Senhora",
pelas palavras masculinas "Nosso Senhor", mantendo o sentido da mensagem, estando a crase confirmada.
Deste modo, a alternativa mais apropriada é a E, pois a crase não ocorre diante de palavras masculinas. Solicita-
se, portanto, a alteração do gabarito, a fim de que os candidatos não sejam prejudicados.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital no 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 5
Interessado(a): Elizabeth Cristina Castro Gomes

Parecer:

A alternativa que deve ser assinalada é a da letra B. No exemplo citado pela requerente, a frase ficaria assim:
“Eu já rezei A Nosso Senhor” e não “AO Nosso Senhor”, ou seja, não há a contração da preposição com o artigo.
Numa outra simulação, temos: “Nossa Senhora é minha padroeira” e não “A Nossa Senhora é minha padroeira”.
Quanto à alternativa E, o a deve receber o acento indicativo de crase, porque está implícita, após o artigo, a
palavra “ideia”. Observe-se: “Eu tive uma ideia semelhante à (ideia) do nosso professor (...)”.

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS41 Assistente Social



Legislação (Questões de 11 a 20)Disciplina:

Boa tarde , conforme a Lei 8112/90 . Houve uma alteração do prazo  com EMC N ° 19.

Da Estabilidade
Art. 21.  O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá
estabilidade no serviço público ao completar 2 (dois) anos de efetivo exercício.   (prazo 3 anos - vide EMC nº 19).

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital no 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 11
Interessado(a): Jussara de Oliveira Pessoa

Parecer:

O gabarito deve ser mantido. De acordo com o Art. 96-A: “O servidor poderá, no interesse da Administração, e
desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante
compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, para participar
em programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior no País”. Seu § 2º determina que
os afastamentos para realização de programas de mestrado e doutorado somente serão concedidos aos
servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 3 (três) anos para
mestrado e 4 (quatro) anos para doutorado, incluído o período de estágio probatório, que não tenham se
afastado por licença para tratar de assuntos particulares para gozo de licença capacitação ou com fundamento
neste artigo nos 2 (dois) anos anteriores à data da solicitação de afastamento.  Por fim, no § 3o  preceitua que
“os afastamentos para realização de programas de pós-doutorado somente serão concedidos aos servidores
titulares de cargos efetivo no respectivo órgão ou entidade há pelo menos quatro anos, incluído o período de
estágio probatório, e que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares ou com
fundamento neste artigo, nos quatro anos anteriores à data da solicitação de afastamento”. Portanto, está correta
a assertiva que menciona que “apenas Élcio Guilherme poderá afastar-se com a respectiva remuneração, pois o
afastamento pretendido por Eduardo exige que o servidor seja titular de cargo efetivo há pelo menos quatro
anos, incluído o período de estágio probatório.

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS41 Assistente Social



Legislação (Questões de 11 a 20)Disciplina:

A alternativa E, sinalizada no gabarito como a resposta correta para esta questão não deve ser considerada, pois
informa que as 05 afirmativas analisadas são falsas. No entanto, a Lei 8.112 de 1990, em seu Art. 111. aponta
que: O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição, sendo a última
afirmativa verdadeira e não falsa.
Considerando que as alternativas da questão em pauta não apresentam a ordem correta, qual seja, F, F, F, F e
V, solicita-se a sua anulação, bem como a atribuição de pontuação a todos os candidatos, a fim de que estes não
sejam prejudicados.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital no 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 12
Interessado(a): Elizabeth Cristina Castro Gomes

Parecer:

O gabarito deve ser mantido. A primeira assertiva é falsa consoante previsto no artigo 104 da Lei n.º 8.112/1990;
A segunda assertiva também é falsa, conforme art. 105 da Lei n.º 8.112/1990; Também é falsa a terceira
assertiva, consoante previsto no artigo 106 da Lei n.º 8.112/1990; Por sua vez a quarta assertiva  é falsa, diante
do art. 107, caput, da Lei n.º 8.112/1990; Por fim, a quinta assertiva igualmente é falsa, conforme art. 111 da Lei
n.º 8.112/1990 pois na questão consta “suspendem a prescrição” e não “interrompem a prescrição”, conforme
consta das presentes razões recursais. No mais, importante salientar que as expressões interrupção e
suspensão não são sinônimas, no vernáculo ou no sentido técnico-jurídico. Assim, todas as assertivas são
falsas. Isto posto, não merece ser provido o recurso do(a) candidato(a).

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS41 Assistente Social



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

O enunciado aponta a letra c) como resposta do gabarito. Porém, a questão apresenta em suas opções de
resposta, mais de uma resposta INCORRETA.
Pois, a letra b) está incorreta, pois, na Resolução citada, não é estabelecido norma para entrevista. Uma vez
que, este instrumento técnico, poderá ser aplicado em outros espaços e instituições fora do ambiente de
trabalho, não se limitando EXCLUSIVAMENTE a sala de Atendimento do Serviço Social. A exemplo também,
podemos citar uma entrevista em uma comunidade ribeirinha, para pesquisa em Serviço Social.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital no 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 27
Interessado(a): Francicléia da Silva Medeiros

Parecer:

O enunciado da questão 27 refere-se às recomendações éticas no emprego da entrevista em serviço social por
Rocha (2016, p.226). Para esse autor, a Resolução CFESS 493/2006 constitui-se como uma recomendação
ética para a realização da entrevista, não inviabilizando a entrevista em outros espaços, portanto a alternativa
está correta.

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS41 Assistente Social



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

A questão em pauta apresenta um erro de digitação no final da IV afirmativa. Onde se lê: No Serviço Social da
Indústria - SESI, o Serviço Social se organiza como um trabalho coletivo entre assistentes sociais e entre esses e
outros profissionais; deve ser lido: No Serviço Social da Indústria - SESI, o Serviço Social se organiza como um
trabalho coletivo entre assistentes sociais e entre outros profissionais, pois somente a partir da reescrita do
trecho, a informação apresenta coerência. Neste sentido, solicita-se a anulação desta questão e atribuição de
pontuação a todos os candidatos, a fim de que estes não sejam prejudicados.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital no 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 28
Interessado(a): Elizabeth Cristina Castro Gomes

Parecer:

Na alternativa IV, da questão 28, que trata sobre o Serviço Social da Indústria – SESI não há erro de digitação. O
trabalho coletivo ocorre entre os assistentes sociais e dos assistentes sociais com os outros profissionais do
espaço socio-ocupacional, conforme expõe Iamamoto, Carvalho (2006, p. 278).

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS41 Assistente Social



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

Prezada Banca Examinadora,
Solicito recurso a respeito do gabarito da questão 29 da prova NS41;
A questão traz:
“Iamamoto (2010) ao tratar sobre as exigências de para análise dos espaços ocupacionais, pontua que a
atividade do Assistente Social se inscreve em diferentes processos de trabalho.  Essa afirmação vai de encontro
à ideia de que;”
Conforme o Padrão de resposta da Banca, a alternativa correta seria alternativa “D”. No entanto a questão
apresenta respostas corretas em duas alternativas, tornando possíveis respostas as letras “B” e “D” o que
invalida a questão.
Como a questão pede a alternativa que vai de encontro a essa afirmação, temos nas alternativas “B”: a prática é
empobrecida; “D”: Há um único processo de trabalho do assistente social;
Segundo Marilda Iamamoto (2010) a instituição empregadora organiza o processo de trabalho do assistente
social. Dessa forma, esse profissional não tem um único processo de trabalho – que varia de acordo com o
campo de atuação – refletindo em processos de trabalho no qual o assistente social se insere. Uma vez que esse
profissional não possui um único processo de trabalho, sua prática não se torna empobrecida. Visto que, em
cada espaço ocupacional terá uma demanda de intervenção da qual será necessário arsenal de conhecimentos
específicos em cada política desempenhada e respectivos instrumentais.
Os argumentos de que é “uma prática empobrecida”, bem como “há um único processo de trabalho” vão de
encontro com a discussão da autora (o que fora cobrado na referente questão).
Solicito respeitosamente que a questão seja anulada, com base nos argumentos apresentados.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital no 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 29
Interessado(a): Aline Neves Peres

Parecer:

Em  Iamamoto (2010, p. 36) um dos pressupostos que orienta sua exposição sobre as exigências para a análise
dos espaços ocupacionais é a de que que “existem diferentes processos de trabalho nos quais se inscreve a
atividade do assistente social, contra o mito de um único processo de trabalho do(a) assistente social”. De modo
que, a alternativa demandava como resposta o sentido contrário, a afirmação oposta, do que fora afirmado pela
autora, por solicitar a ideia que vai de encontro ao pressuposto da autora citada.

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS41 Assistente Social



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

O gabarito da questão em pauta apresenta a alternativa D, como a correta, a qual afirma a existência de um
único processo de trabalho do(a) assistente social. Entretanto, na página 16 do texto intitulado "Os espaços
sócio-ocupacionais do assistente social" de Marilda Villela Iamamoto, se observa a seguinte informação: [...] a
organização dos processos de trabalho e/ou das funções públicas em que se inscrevem os assistentes sociais
têm significados particulares [...]. Diante da exposição do pensamento da autora, verifica-se que a alternativa
sinalizada no gabarito não é a correta, sendo solicitada a anulação da questão e atribuição de pontuação a todos
os candidatos, a fim de que estes não sejam prejudicados.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital no 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 29
Interessado(a): Elizabeth Cristina Castro Gomes

Parecer:

Em  Iamamoto (2010, p. 36) um dos pressupostos que orienta sua exposição sobre as exigências para a análise
dos espaços ocupacionais é a de que que “existem diferentes processos de trabalho nos quais se inscreve a
atividade do assistente social, contra o mito de um único processo de trabalho do(a) assistente social”. De modo
que, a alternativa demandava como resposta o sentido contrário, a afirmação oposta, do que fora afirmado pela
autora, por solicitar a ideia que vai de encontro ao pressuposto da autora citada.

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS41 Assistente Social



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

Prezada Banca Examinadora,
Solicito recurso a respeito do gabarito da questão 31 da prova NS41;
A questão traz:
“Para Netto (2001), a questão social na Tradição Marxista apresenta algumas determinações
teóricas e históricas;”
Conforme o Padrão de resposta da Banca a alternativa correta seria alternativa “E” (com a
sequência VERDADEIRO, Verdadeiro, Verdadeiro e Falso), o que caracteriza como verdadeira a
primeira assertiva que traz: “Surge para dar conta do fenômeno pauperismo da classe trabalhadora
na Europa Ocidental no final do século XVIII”.
No entanto, temos dois pontos que caracterizam a referente assertiva como falsa.
No primeiro ponto temos a própria discussão do autor José Paulo Netto (2001) que trata sobre o
TERMO “expressão da questão social”. A questão não menciona termo, o que torna uma
interpretação subjetiva sobre a questão social em si, que por sua vez surge num contesto distinto.
Outro ponto é o período mencionado - que apresenta século XVIII e o autor menciona que o TERMO
expressão da questão social começa a ser utilizado na terceira década do século XIX.
Desse modo, a sequência correta corresponde à FALSO, Verdadeiro, Verdadeiro e Falso
correspondendo a alternativa “A’”.

.
Solicito respeitosamente que a alteração no gabarito da questão, com base nos argumentos

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital no 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 31
Interessado(a): Aline Neves Peres

Parecer:

O enunciado da pergunta 31 remete-se às determinações teóricas e históricas apresentadas por Netto (2001, p.
22) sobre a “questão social”. Portanto, na alternativa A, a afirmativa é verdadeira por expor um aspecto histórico
do surgimento da questão social, inicialmente, expressando o pauperismo, ocasionado pela sociabilidade
capitalista.

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS41 Assistente Social



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

O gabarito sinaliza a alternativa E como a correta, entretanto, a alternativa D também está correta, pois na
página 8, do texto "A construção do projeto ético-político do Serviço Social" de José Paulo Netto, lê-se - [...]os
elementos éticos de um projeto profissional não se limitam a normativas morais e/ou prescrições de direitos e
deveres: eles envolvem, ademais, as opções teóricas, ideológicas e políticas dos profissionais - por isso mesmo,
a contemporânea designação de projetos profissionais como ético-políticos revela toda a sua razão de ser: uma
indicação ética só adquire efetividade histórico-concreta quando se combina com uma direção político-
profissional. Compreendendo a articulação dos elementos previstos nas alternativas D e E, solicita-se a anulação
desta questão e atribuição de pontuação a todos os candidatos, a fim de que estes não sejam prejudicados.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital no 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 37
Interessado(a): Elizabeth Cristina Castro Gomes

Parecer:

Em resposta ao recurso temos a esclarecer que o enunciado da questão busca evidenciar a dimensão política
necessária ao projeto ético-político do serviço social para que esse não se limite às normativas morais e/ou
prescrições de direitos e deveres, o que seria uma concepção ética legalista e formal. Portanto, confirma-se a
resposta da questão 37 a letra “e”, ou seja, às opções teóricas, ideológicas e políticas dos profissionais. Além do
que, esclarece-se que a letra “d” (efetividade histórico-concreta) apesar de aparentemente insinuar-se como a
correta, ela diz respeito a materialidade do projeto ético-político e sua sintonia com a prática profissional.

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS41 Assistente Social


