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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 – Rede de Atenção Psicossocial 
  

N° da 
Questão 

Opção de Resposta por 
extenso 

 

Parecer da Banca 
Deferido ou 
Indeferido 

Questão anulada ou 
Opção de Resposta 

correta 

44 A defesa da substituição 
progressiva dos 
manicômios, e da 
implementação de uma 
rede assistencial 
baseada em dispositivos 
extra-hospitalares de 
atenção psicossocial, 
localizada no território e 
articulada a outros 
setores sociais.  

Embora a autora não adote textualmente a expressão “dispositivos 
extra-hospitalares” no texto, o balanço realizado pela mesma identifica, 
entre as inovações introduzidas pela chamada Lei Paulo Delgado, “a 
substituição progressiva dos manicômios e a implementação da rede 
de atenção psicossocial que o tornará prescindível”. “Serviços 
residenciais terapêuticos e dispositivos assistenciais para cuidar em 
liberdade” são, em verdade, todos eles, dispositivos extra-hospitalares 
baseados no território e na comunidade. Portanto, a alternativa (D) é a 
correta. 

Indeferido  Letra D 
.  

48 Psiquiátrico O texto de referência à questão integra o conjunto de artigos da 

Revista Inscrita nº 08 que consta na bibliografia do edital.   

Indeferido  Letra D 

  

49 a existência do 

sofrimento 

 

Recurso 01. O texto de referência à questão integra o conjunto de 

artigos da Revista Inscrita nº 08 que consta na bibliografia do edital. 

Deferido QUESTÃO ANULADA 
 

Recurso 02. A autora enuncia, na página 35, que “o objeto da ação 

profissional dos assistentes sociais na desinstitucionalização é a 

‘existência sofrimento’”. “Existência sofrimento” é um conceito, que 

considera o sujeito que sofre em sua singularidade, conforme bem 

sustenta o recurso. Ao constar na resposta da alternativa (C) o 



enunciado “a existência do sofrimento”, o uso da preposição altera 

integralmente o significado desse conceito. Trata-se, portanto, de um 

erro material e, assim, a banca recomenda que a questão seja 

anulada. 

 


