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CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS 

 
PARECER DA BANCA EXAMINADORA  

 
 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

 

QUESTÃO 30 GABARITO PRELIMINAR: D 
 

Segundo a Norma Operacional do Sistema Único da Assistência Social (NOB/SUAS 2012), a garantia de 
proteção socioassistencial compreende: 
 

I - Precedência da proteção social básica, com o objetivo de prevenir situações de risco social e pessoal. 
II - Não submissão do usuário a situações de subalternização. 
III - Desenvolvimento de ofertas de serviços e benefícios que favoreçam aos usuários do SUAS autonomia, 

resiliência, sustentabilidade, protagonismo, acesso a oportunidades, condições de convívio e socialização, 
de acordo com sua capacidade, dignidade e projeto pessoal e social. 

 

Estão CORRETOS: 
 

a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e II.  
c) Somente os itens I e III.  
d) Todos os itens. 
 

 

Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca expondo o que segue: 
 

Faz-se necessário salientar que a presente questão foi elaborada com base na seguinte obra: Norma Operacional do 
Sistema Único da Assistência Social (NOB/SUAS 2012), que está inserida na bibliografia.  
 
De acordo com a referida Norma, temos que: 
 

CAPÍTULO I 
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
[...] 
Art. 7º A garantia de proteção socioassistencial compreende: 
I - Precedência da proteção social básica, com o objetivo de prevenir situações de risco social e 
pessoal. 
II - Não submissão do usuário a situações de subalternização.  
III - Desenvolvimento de ofertas de serviços e benefícios que favoreçam aos usuários do SUAS 
autonomia, resiliência, sustentabilidade, protagonismo, acesso a oportunidades, condições de 
convívio e socialização, de acordo com sua capacidade, dignidade e projeto pessoal e social.  

 
 

Dessa forma, consubstanciado pelo exposto acima, todos os itens estão corretos - alternativa “d”.  
 
 
 
CONCLUSÃO: RATIFIQUE-SE o gabarito preliminar. 

 
É o parecer, S.M.J. 
 
Porto Alegre, 07 de abril de 2015. 
 
 
 
OBJETIVA Concursos Ltda. 
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CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS 

 
PARECER DA BANCA EXAMINADORA  

 
 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 

QUESTÃO 32 GABARITO PRELIMINAR: C 

 
Conforme GUERRA, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
O tratamento que o Estado dedica às questões sociais, que transita entre ___________________________, e a 
aparência heterogênea posta na configuração das políticas sociais, produzem um movimento que se expressa na 
intervenção do Assistente Social por duas determinações complementares: interditam-lhe uma visão de totalidade 
das políticas sociais, exigem-lhe a adoção de procedimentos instrumentais, de manipulação de variáveis, de 
previsão de ocorrência e consequências de determinado efeito sobre uma causa, ações estas que, para sua 
realização, exigem que sejam acionados determinados graus e níveis de abrangência da razão e resultam no 
controle da vida privada dos usuários dos serviços. 
 
a) mediação e especificidade 
b) controle e gestão democrática 
c) repressão e assistencialismo 
d) conservadorismo e libertário 
 
 

 

Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca expondo o que segue: 
 
Faz-se necessário salientar que a presente questão foi elaborada com base na seguinte obra: GUERRA Y. A 
instrumentalidade em Serviço Social. Cortez.  
 
De acordo com a autora acima citada (p. 141), temos que: 
 

O tratamento que o Estado dedica às questões sociais, que transita entre repressão e 
assistencialismo, e a aparência heterogênea posta na configuração das políticas sociais, produzem 
um movimento que se expressa na intervenção do Assistente Social por duas determinações 
complementares: interditam-lhe uma visão de totalidade das políticas sociais, exigem-lhe a adoção 
de procedimentos instrumentais, de manipulação de variáveis, de previsão de ocorrência e 
consequências de determinado efeito sobre uma causa, ações estas que, para sua realização, 
exigem que sejam acionados determinados graus e níveis de abrangência da razão e resultam no 
controle da vida privada dos usuários dos serviços. 

 
Em sendo assim, a única alternativa correta na questão é “c” e, portanto, o gabarito deve ser mantido. 
 
 
CONCLUSÃO: RATIFIQUE-SE o gabarito preliminar. 

 
É o parecer, S.M.J. 
 
Porto Alegre, 07 de abril de 2015. 
 
 
 
OBJETIVA Concursos Ltda. 


