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RESPOSTAS AOS RECURSOS – NÍVEL SUPERIOR ou NÍVEL MÉDIO
Disciplina
( )Língua Portuguesa
( )Sistema Único de Saúde (SUS)
(x)Conhecimento Específico

Emprego:

ASSISTENTE SOCIAL – Parte Comum
N° da
Questão

12

Opção de Resposta por
extenso

Determinações
que
incidem sobre o trabalho
nos
serviços,
particularmente,
no
âmbito
das
políticas
públicas, tais como a
condição
de
assalariamento
da
profissão.

Parecer da
Banca

A candidata argumenta que a alternativa correta é a letra (E). Todavia,
ainda que reconheçam e analisem o trabalho profissional do/da
assistente social no âmbito da divisão sócio-técnica do trabalho posta
pela ordem capitalista, os autores referidos não se detêm no debate
sobre os projetos societários para explicar a questão formulada,
apontando, ao contrário, para a necessidade de que sejam construídas
mediações. A alternativa correta é a letra (D) e sua referência direta
pode ser encontrada no penúltimo parágrafo da página 164 do texto:
“O trabalho realizado pelo assistente social em diferentes contextos
institucionais se apoia numa base comum que é acionada a partir do
acervo teórico-metodológico e ético-político que dá suporte à formação
e ao exercício profissional. Contudo, este acionamento, apesar da
capacidade de escolha de cada sujeito profissional, não ocorre a
despeito dos processos socioinstitucionais de controle e ação política
que são próprios à profissão, como tampouco das determinações que
incidem sobre o trabalho nos serviços e, particularmente, no âmbito
das políticas públicas. Neste último caso concorre decisivamente a
condição de assalariamento da profissão, decorrente do fato de não
dispor de todos os meios necessários à execução de seu trabalho”.

Deferido ou
Indeferido

Questão anulada ou
Opção de Resposta
correta

Indeferido Letra D

13

15

34

A defesa da Reforma
Sanitária e o processo
interno de revisão da
profissão, com negação
do Serviço Social
Tradicional.

O enunciado da questão é explícito ao ter como referência os autores
Bravo e Matos, em texto publicado em 2006. Neste capítulo, os
autores afirmam no último parágrafo da página 7 que: “Sem dúvida,
o Serviço Social está recebendo influências desta conjuntura, (de
crise do Estado brasileiro, de falência da atenção à saúde e do
movimento de ruptura com a política de saúde vigente e construção
de uma reforma sanitária brasileira) mas, por outro lado, está
passando por um processo interno de revisão, de negação do
Serviço Social Tradicional, havendo, assim, uma intensa disputa pela
nova direção a ser dada à profissão”. Assim, confirma-se a
alternativa (C) como a única opção correta. Cabe ressaltar que o fato
de se referir a um processo interno de revisão da profissão não
significa assumir uma perspectiva endógena, como argumentado
pela candidata no recurso apresentado.

Indeferido

Letra C

O trabalho nos serviços
de saúde pública não é
imediatamente
consumido
com
a
finalidade de gerar mais
valor, apesar de ser objeto
de mercantilização e de
potencialização de maisvalia em outras esferas
produtivas.

De fato, a autora sustenta em seu texto que “[...] a inserção do
Serviço Social nos diversos processos de trabalho encontra-se
profunda e particularmente enraizado na forma como a sociedade
brasileira e os estabelecimentos empregadores do Serviço Social
recortam e fragmentam as próprias necessidades do ser social” (p.3),
conforme indicado pelo candidato em seu recurso. No entanto, o
enunciado da questão pede para que sejam identificadas, segundo a
autora mencionada, as particularidades do trabalho do assistente
social nos serviços de saúde. A alternativa (B) não trata dessas
particularidades, mas de aspectos gerais que atravessam diversos
espaços sócio-ocupacionais da profissão. A única alternativa correta
é a letra (A), cuja argumentação pode ser encontrada na sexta
página do texto de referência.

Indeferido

Letra A

fragmentado e centrado no
modelo biomédico

O Anexo I do Edital traz o CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E
CONCEITUAL DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA. Nele consta o
Conteúdo Específico aplicável a todas as categorias da AB/ESF/PMF,
inclusive NASF e CnR. E a Saúde Mental na Atenção Básica é um dos
elementos a serem abordados. O texto utilizado para fundamentar esta
questão integra o livro Serviço Social, Temas, Textos e Contextos,
organizado pelas professoras Valéria Forti e Yolanda Guerra e compõe a
referência bibliográfica do concurso. Portanto, o recurso carece de
fundamento.

Indeferido

Letra C

