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I CONCURSO PÚBLICO UNIFICADO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO 

DE SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DOS MUNICÍPIOS DE JAÚ DO 

TOCANTINS, PALMEIRÓPOLIS E SÃO SALVADOR DO TOCANTINS 

 

 
RESPOSTAS AOS RECURSOS - REAPLICAÇÃO 

 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

CONHECIMENTOS GERAIS- PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

QUESTÃO 9 

SITUAÇÃO: Recurso indeferido 

O candidato solicita que seja mudada a alternativa correta da questão para a letra “A”. 

Esclarecemos que alternativa que está no gabarito preliminar “B” é a correta, ou seja, em 

relação ao texto que deve ser analisado, o termo “também” exerce a função de advérbio e foi 

utilizado no sentido de “igualmente, do mesmo modo” e o termo “a gente” corresponde 

semanticamente ao pronome pessoal “nós”. 

 

QUESTÃO 16  

SITUAÇÃO: Recurso indeferido 

As Unidades de Conservação de Proteção Integral não são áreas de habitações para pessoas. 

Não obstante a possibilidade de áreas particulares em algumas delas (MONAT e RVS), são 

áreas voltadas à preservação de recursos naturais, ecossistemas, sítios raros, reprodução de 

espécies e/ou comunidades da flora e da fauna, com utilização apenas indireta dos recursos 

naturais. Não estão abertas a planos habitacionais. Desde que a utilização da terra e dos 

recursos naturais do local seja incompatível com os objetivos da unidade, as propriedades 

particulares são desapropriadas. Portanto, não são áreas de habitação para pessoas. 

O Conteúdo programático- Anexo IV define que os conteúdos para a prova de Conhecimentos 

gerais apresentem questões sobre História e Geografia do Tocantins e Atualidades em 

diferentes áreas (política, cultura, transporte, Segurança, sociedade, educação, desenvolvimento 

sustentável e ecologia). Atualidades, não atualidades sobre o Tocantins. A QUESTÃO: 16, 

portanto, atende ao que preceitua o edital. 

O candidato questiona o termo “utilização sustentável” presente do quinto item das afirmativas 

iniciais da questão. Solicita-se que seja observada a Lei Estadual n. 1.203 de 12 de janeiro de 

2001, que cria o Parque Estadual do Jalapão e expressa em seu Art. 1º: É criado o Parque 

Estadual do Jalapão destinado a proteger a fauna, a flora e os recursos naturais, de forma a 

garantir o aproveitamento sustentado do potencial turístico.  

 

QUESTÃO 20  

SITUAÇÃO: Recurso deferido 
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QUESTÃO 25  

SITUAÇÃO: Recurso indeferido 

O candidato solicita anulação da questão por considerar o item “IV” da questão incorreto, 

sendo assim, não haveria uma alternativa correta para a questão. Afirma que o Facebook não é 

a maior rede social do mundo, mas estaria como as redes Twitter e WhatsApp.  

Conforme fonte citada na questão, o Facebook tem mais de 2 bilhões de usuários. As duas 

outras redes citadas no recurso, Twitter e WhatsApp, tem respectivamente 330 milhões de 

usuários e 1,5 bilhões de usuários ativos. Com isso, indefiro o recurso, pois o Facebook, 

atualmente, é a maior rede social do mundo. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

PSICÓLOGO 

Códigos: JA16, PA27, SA23 e SA36 

 

QUESTÃO 40  

SITUAÇÃO: Recurso indeferido 

O candidato solicita a anulação da questão por considerar que o conteúdo “Estatuto da criança e 

do adolescente” (ECA) não consta no conteúdo no conteúdo programático para o cargo de 

Psicólogo.  

Em resposta ao recurso, esclarecemos que a questão não é referente especificamente ao 

Estatuto da Criança e do Adolescente (embora seja citado), mas ao papel da família no 

desenvolvimento da personalidade do indivíduo e às consequências, para uma criança, de 

crescer em ambiente institucionalizado. Dessa forma, os conteúdos que contêm na questão 

são referentes à Teoria da personalidade sistêmica e à Psicologia do Desenvolvimento e 

Aprendizagem. 

Embora a família se estruture de forma hierarquizada e seja responsável pelo desenvolvimento 

de seus membros, segundo Minuchin (1982), teórico da Terapia Familiar Sistêmica Estrutural, 

a família é um sistema aberto e em constante transformação, que possui uma estrutura 

constituída por vários subsistemas, sendo governado por regras e fronteiras invisíveis que a 

organizam e estabelecem os padrões de interação entre seus membros. Porém, esta deve ter 

flexibilidade para se adaptar sempre que ocorram mudanças e, ao mesmo tempo, não se 

descaracterizar, sendo uma referência para seus membros, garantindo, com isto, o crescimento 

psicossocial destes e sua continuidade e sobrevivência enquanto sistema. Assim, cada membro 

da família pertence a diferentes subsistemas em que têm funções, relações e hierarquias 

diferentes. A maneira como se organizam proporciona uma aprendizagem fundamental no 

processo de individuação e de interações entre diferentes níveis de hierarquias. Estes 

subsistemas possuem fronteiras semipermeáveis, delimitadas através de regras que acabam 

definindo quem pertence a cada um deles (ANDOLFI, 1984; MINUCHIN, 1982, 1990).  

Para estes autores, a família é a menor célula da sociedade e a matriz da identidade do 

indivíduo, sendo responsável pelas funções de socialização e de proteção dos seus membros. A 

família é um fator determinante, tanto no nível biológico quanto no simbólico, para a formação 

do indivíduo. A resposta correta, portanto, é a letra A, pois de acordo com Sluzki (1997) as 

redes sociais de apoio ao indivíduo (e nisto inclui a família como mediadora dos processos de 

socialização do sujeito) são modelos que nos proporcionam as ferramentas que organizam e 

dão significados a todas as nossas experiências de vida, referindo-se ao conteúdo programático 
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ao tratar do desenvolvimento humano a partir dos autores citados, que são da teoria familiar 

sistêmica. 

 

 

TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DOS SISTEMAS SOCIOASSISTENCIAIS e 

TÉCNICO DOS SISTEMAS SOCIOASSISTENCIAIS  

Código: SA25 e PA22 

 

QUESTÃO 29  

SITUAÇÃO: Recurso indeferido 

O candidato afirma que a resposta sob a principal legislação dos serviços socioassistenciais no 

âmbito do SUAS é a alternativa (A) Lei nº 12.435/2011.   Esclarecemos que o argumento não 

deve prosperar, tendo em vista que a resposta da questão está de acordo com legislação dos 

serviços socioassistenciais no âmbito do sistema Único de Assistência Social, na qual o 

Conselho Nacional de assistência Social – CNAS, em reunião ordinária, realizada nos dias 11 e 

12 de novembro de 2009, aprova a Tipificação dos serviços socioassistenciais na Resolução nº 

109, de 11/11/2009.  

 

QUESTÃO 32  

SITUAÇÃO: Recurso indeferido 

O candidato afirma que os princípios éticos para os trabalhadores da assistência social que se 

encontra na NOB-RH-SUAS, são as alternativas: A) Apenas a afirmativa II e B) Apenas a 

afirmativa III estão corretas.  

Nesse caso, temos a esclarecer que o argumento não deve prosperar, pois no item III está 

errado o termo quantidade, de acordo com a NOB-SUAS-RH o termo correto é qualidade. 

Portanto a resposta correta permanece a letra “A”, de acordo com o gabarito preliminar. 

Disponível em: 

<https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/NOB-

RH_SUAS_Anotada_Comentada.pdf>. Acesso em 12 mar. 2020. 

 

QUESTÃO 39  

SITUAÇÃO: Recurso indeferido 

O candidato não faz nenhuma solicitação, apenas afirma que na questão, há a supressão do 

termo proteção social especial, que seria essencial para distinguir o serviço de proteção básica 

dos de média e alta complexidade, pois na questão consta apenas Serviços para pessoas com 

deficiência, idosos e suas famílias, causando dúvida ao candidato para inferir se tais serviços 

são de proteção básica ou de média complexidade.  

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o argumento não 

deve prosperar, conforme a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, constituem 

unidades públicas para a oferta de serviços especializados da Proteção Social Especial de 

Média Complexidade: 

 Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS;  

  Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop);  

 Centro-Dia. 

Os serviços ofertados no nível de Média Complexidade: 

 Serviço de Proteção e Atendimento a Famílias e Indivíduos (PAEFI);  
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 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa 

de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade;  

 Serviço Especializado em Abordagem Social;  

 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas 

Famílias; 

 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 

Portanto afirmativa correta é a letra D, recurso INDEFERIDO. 

 


