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TOSU01
ESPELHOS DOS RECURSOS
Questão recorrida: 02 – Manutenção de gabarito
Por sinônimos, o mesmo faz alusão a termos que se
completam, por esplêndido, temos “magnifico, grandioso”, como descrito na
própria assertiva, assim como também, poderia ser utilizada também as
expressões “suntuoso, esplendoroso, ostentoso, etc,” todas expressão que
reforçam a ideia de proporção e tamanho, ou seja, extensão do território pátrio,
e posteriormente reforçado pela expressão “ao som do mar”. Que tem grande
parte de sua extensão banhada pelo Oceano Atlântico. Ressalta-se que a falta
de acentuação gráfica, não interfere quanto “as ideias e estruturas” da
assertiva.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 03 – Manutenção de gabarito
A Hipérbole, tem a função, através do exagero, de
tornar uma ideia mais expressiva, sendo assim a expressão destacada
demonstra de forma clara que há exagero ao descrever que o Brasil, quando
há comparação com outros territórios em especifico “do que a terra” mais bela,
rica, etc., ou seja, mesmo a terra mais bonita “do mundo” ainda não é tão bela
quanto ao Brasil. Por este motivo pode-se ratificar a ideia da hipérbole, em
expressão Supra. Levantada ainda a ideia da questão ser um hipérbato,
ratifica-se que a questão solicitou apenas posicionamento quanto ao trecho
destacado. Quanto a expressão “fauna e flora”, pode-se concluir que expressão
são termos associados para descrever a biodiversidade.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA
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Questão recorrida: 05 – Manutenção de gabarito
Primeiramente ressalta-se que o erro na digitação da
palavra “parâmetros” não influência no entendimento da assertiva quanto a seu
questionamento. Buscou-se aqui evidenciar um dos critérios na confecção de
uma redação oficial. Principalmente quanto a impessoalidade. Citamos assim o
Manual de Redação Oficial da Presidência da República.
“É sua finalidade básica – comunicar com impessoalidade
e máxima clareza – impõe certos parâmetros ao uso que se faz da
língua, de maneira diversa daquele, da literatura, do texto
jornalístico, da correspondência particular, etc.” (p. 03. Brasília.
2002. Disponível em <www.planalto.gov.br>) – (grifo nosso).
E conforme reforça este artigo retirado da Internet:
“Embora seja impessoal, às vezes é possível perceber a opinião do repórter
sobre

os

fatos

ou

sua

interpretação.”

Trecho

retirado

de

<http://www.infoescola.com/jornalismo/reportagem/>.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 8 – Manutenção de gabarito
O evento descrito na notícia proporcionou a entrega
de chocolates, sorvete, bolos e as brincadeiras, mas também que assistissem a
uma peça de teatro sobre o significado da data. Logo a intenção do evento
estava incompleta. Portanto, está incorreta.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA
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Questão recorrida: 9 – Manutenção de gabarito
O termo “além de” é um elemento coesivo, mas não
retifica informações ditas anteriormente e sim acrescenta informações, uma
vez que é um elemento coesivo que assume a função de adição.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 10 – Manutenção de gabarito
A palavra seção dentre seus significados, assume a
ideia de parcela, divisão de um todo o que justifica o emprego correto da
palavra seção na frase em questão.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 11 – Manutenção de gabarito
O recurso de compactação de arquivos e pasta está
disponível para o Windows desde a versão XP, o qual usa o sistema de arquivo
NTFS. Assim a afirmação da questão está errada, visto que não é necessária a
instalado de um aplicativo, o próprio Windows pode compactar um arquivo ou
uma pasta. Assim, a resposta correta para a questão é E.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 12 – Manutenção de gabarito
A resposta correta para a questão é C, visto que
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existem duas formas de usar a tecla PRINT SCREEN. Usando apenas a tecla
PRINT SCREEN tem-se uma cópia fiel de toda a área de trabalho do Windows.
Já usando a tecla PRINT SCREEN em combinação com a tecla ALT, tem-se
apenas a cópia da janela ativa naquele momento. Como a questão afirma que
a combinação das teclas ALT e PRINT SCREEN irá gerar a figura com a janela
ativa naquele instante, sendo assim a afirmação correta.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 14 – Manutenção de gabarito
O editor de texto MS WORD possui muito recursos e
atalhos que facilitam a usabilidade. Dois cliques rápidos na margem esquerda
do documento irá selecionar o parágrafo que está a direita e não abre nenhuma
janela. Assim a resposta correta para a questão é E.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 17 – Manutenção de gabarito
A questão não entra no mérito de ser ou não
possível executar uma ou outra ação, a saber, localizar ou substituir, mas
simplesmente estabelece que a combinação de teclas CTRL + U abre a
referida caixa de diálogo. Tendo em vista que, de fato, ao utilizar tal
combinação a caixa se abre, tanto no Word 2013 quanto no Excel 2013, resta
que a afirmação é correta.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA
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Questão recorrida: 21 – Manutenção de gabarito
A questão está errada ao informar que o número de
habitantes em um município é utilizado para definir o número de deputados
eleitos como representantes da região. O número de habitantes do município é
utilizado para determinar a quantidade de vereadores.
Os resultados divulgados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) utilizados para definir o número de deputados
federais e, consequentemente, estaduais, são população do país e população
de cada unidade da Federação (estados e Distrito Federal).
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 22 – Manutenção de gabarito
A questão está incorreta quando afirma que “a
legislação federal determina que o poder público desenvolva, em um prazo de
até dez anos a contar da data de aplicação da lei, políticas para garantir os
direitos humanos das mulheres”. O texto da Lei Federal nº 11.340, de 7 de
agosto de 2006, não estabelece prazo final para que o poder público
desenvolva as políticas determinadas.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 27 – Manutenção de gabarito
Considerando as informações sobre as correntes
migratórias no mundo, a questão aborda em linhas gerais e não classificatórias,
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a maioria dos povos refugiados em 2015. Como referência de pesquisa
podemos citar a matéria da Folha de São Paulo (03/09/2015) “Saiba quais são
os principais conflitos que alimentam a crise de refugiados na Europa”, no
endereço

http://www1.folha.uol.com.br/asmais/2015/09/1676793-saiba-quais-

sao-os-conflitos-que-alimentam-a-crise-de-refugiados-na-europa.shtml, o qual
aponta como principais países de origem dos refugiados, localidades do
Oriente Médio e da África.
Considerando que a questão aborda o tema
“atualidades”, entende-se a importância de conhecer as temáticas mundiais e
locais de modo a contribuir no processo de socialização e apoio de grupos
distintos, bem como no desenvolvimento de ações que promovam a inclusão
social, o acesso às políticas públicas, a inserção no mundo do trabalho, entre
outras práticas voltadas à cidadania.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 28 – Manutenção de gabarito
O único aspecto errado da questão é “a estabilidade
econômica do Brasil”, que nesse contexto já se encontrava em crise e reforça o
caráter

humanitário

dos

vistos.

Conforme

texto

do

endereço

http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2015/11/brasil-autoriza-permanenciadefinitiva-44-mil-refugiados-haitianos.html.
“A entrada de haitianos no Brasil ganhou força depois
que um terremoto devastou o país caribenho em 2010, matando cerca de 300 mil
pessoas. A maior parte dos haitianos chega pela cidade de Brasiléia, no Acre”.
Entendendo que a própria localização geográfica e extensão territorial (bem como
de oportunidades) favorece a procura pelo Brasil.
De acordo com os dados da Gazeta do Povo conforme
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endereço:

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/especiais/sonho-

haitiano/haitianos-comecam-a-desistir-do-sonho-brasileirodvdnp7f7bekwvkblkuzwpmmu5, muitos haitianos passaram a sofrer com o
desemprego e atos de xenofobia, fazendo do Chile um dos destinos com fluxo
migratório haitiano crescente.
Aspectos reveladores da crise econômica brasileira
podem ser sentidos a partir de índices econômicos de 2015, conforme matéria
do jornal espanhol El País de 04/11/2015: “OCDE descreve o atual momento
econômico do Brasil como ‘crítico’”.
“A crise econômica começou a golpear o país no
ano passado - quando o PIB brasileiro cresceu apenas 0,1% - e começou a
passar fatura para a população neste ano, sobretudo através de aumento de
impostos e cortes de investimentos. Além disso, mais de 600.000 postos de
trabalho foram fechados e a taxa de desemprego aumentou para 8,7%,
segundo os dados do IBGE, colocando em xeque as conquistas sociais dos
últimos 20 anos, sobretudo durante o Governo de Luiz Inácio Lula da
Silva(2003-2011),

do

Partido

dos

Trabalhadores

(PT)”.

http://brasil.elpais.com/brasil/2015/11/04/economia/1446663237_818015.html
Considerando que a questão aborda o tema
“atualidades”, entende-se a importância de conhecer as temáticas mundiais e
locais de modo a contribuir no processo de socialização e apoio de grupos
distintos, bem como no desenvolvimento de ações que promovam a inclusão
social, o acesso às políticas públicas, a inserção no mundo do trabalho, entre
outras práticas voltadas à cidadania.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 29 – Anulada
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A questão foi anulada por erro conceitual no que se
refere às discussões do STF sobre o porte de drogas para uso pessoal.
Legalização não tem o mesmo significado que descriminalização conforme
informações

obtidas

no

endereço

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=299756
(Acesso em 08/05/2016).
Recursos Deferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 31 – Manutenção de gabarito
A questão relaciona-se com o art. 10, do Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Londrina, que assim dispõe:
Art. 10. O provimento dos cargos far-se-á mediante ato da autoridade
máxima de cada Poder.
Note-se que a questão faz referência ao provimento
a ser “editado pela autoridade máxima da entidade pública à qual o servidor
estará vinculado”, enquanto a lei delimita tal competência somente à
“autoridade máxima de cada Poder”.
Para melhor compreensão, cite-se o caso do Diretorsuperintendente da Autarquia Municipal de Saúde: no exemplo, é certo que o
mesmo é a autoridade máxima da Autarquia, porém não é a autoridade
máxima de Poder. Dessa forma, considerando que a Autarquia é vinculada ao
Poder Executivo, a despeito de sua autonomia administrativa, compete ao
Prefeito do Município prover os cargos daquela entidade.
Por fim, mesmo ciente que não foi objeto do
Conteúdo Programático, somente a título de ilustração, destacamos que o art.
10, do Estatuto, atende ao contido no art. 49, XII, da Lei Orgânica do Município:
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Art. 49. Compete privativamente ao Prefeito, além de
outras previstas nesta Lei:
(...)
XII - Prover cargos e funções públicas e praticar atos
administrativos referentes aos servidores municipais, na forma da
Constituição da República e desta Lei Orgânica;
Outrossim, a assertiva que “o provimento dos cargos
públicos far-se-á por ato editado pela autoridade máxima da entidade pública à
qual o servidor estará vinculado” está em dissonância com o art. 10, eis que o
referido dispositivo limita a competência de provimento de cargos públicos às
respectivas autoridades máximas de cada Poder (e não de cada entidade),
razão pela qual a mesma é ERRADA, pelo que manifestamos pelo
indeferimento do presente Recurso.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 32 – Manutenção de gabarito
Note-se que a redação inicial da assertiva concorda
com disposição legal relacionada à posse (art.24). Entretanto, a afirmação, ao
final, cita o seguinte texto: “passando a fazer jus à sua remuneração”.
Exatamente nesse aspecto que é que o texto não admite ser considerado como
certo, pois a posse não é o ato que admite o início do pagamento da
remuneração ao novo servidor e sim o exercício. Neste sentido, citamos o art.
35, do Estatuto:
Art. 35. Os efeitos funcionais e financeiros só serão
considerados e devidos a partir do exercício do cargo.
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Outrossim, a assertiva que “posse é o ato pelo qual
o servidor assume as atribuições e responsabilidades do cargo, passando a
fazer jus à sua remuneração” é ERRADA.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 35 – Manutenção de gabarito
A questão é uma cópia fiel do texto contido no caput
do art. 71, razão pela qual não há outra solução senão considerá-la como
CORRETA.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 37 – Manutenção de gabarito
A questão 37 se refere ao exercício e não à posse,
desta forma se não entrar em exercício no prazo legal, deverá ser exonerado,
conforme contido no artigo 34, da Lei nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992
(Estatuto do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município
de Londrina).
Diante de todo o exposto, o presente recurso deve
ser Indeferido, mantendo-se o gabarito preliminar.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 39 – Manutenção de gabarito
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A interpretação do inciso II, do § 2º, do artigo 110, da
Lei nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992, deve ser de que o servidor que estiver
em licença por motivo de doença em pessoa da família, após três meses e até
seis meses, receberá dois terços da sua remuneração, já que sofrerá redução
de um terço.
Diante de todo o exposto, o presente recurso deve
ser Indeferido, mantendo-se o gabarito preliminar.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 40 – Manutenção de gabarito
A Lei nº 4.928/1992, que instituiu o Estatuto do
Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis Municipais de Londrina,
estabelece em seu artigo 184, que:
“Art. 184. O adicional por tempo de serviço será
concedido aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo ou em
comissão, à razão de um por cento, não cumulativo, para cada ano, contínuo
ou não, de efetivo exercício sob o regime estatutário.”
A questão está de acordo com o texto estatutário.
Diante de todo o exposto, o presente recurso se
encontra PREJUDICADO, uma vez que a pretensão da requerente não difere
do resultado divulgado.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 42 – Manutenção de gabarito
O conteúdo da questão foi extraído do material
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“Cartilha Perguntas e Respostas. Centro de Referência Especializado de
Assistência Social (CREAS)”, página 6, indicado no anexo II do Edital nº.
041/2016 – DDH/SMRH como conteúdo programático.
O texto apresentado na justificativa do recurso não
possui nenhuma contradição com a resposta da questão. Uma vez que o
conteúdo específico da Assistência Social no campo da proteção Social é a
oferta de serviços, programas, projetos e benefícios.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA
Questão recorrida: 43 – Manutenção de gabarito
O conteúdo da questão nº 43 foi extraído da Lei
Federal Lei nº 8.742/1993 atualizada pela Lei 12.435/2011, Art. 6º C, parágrafo
1º que caracteriza o CRAS como unidade pública municipal.
A referência a estatal indicada no documento
consultado se refere a uma unidade pública de responsabilidade do Estado, ou
seja, cabe ao Estado prover este tipo de equipamento público enquanto
unidade do SUAS, não podendo ser ofertado pelo setor privado. O município, é
um ente federativo dotado de poder estatal, indicado pela Lei Federal (LOAS)
como responsável pela estruturação e gestão de CRAS.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA
Questão recorrida: 45 – Manutenção de gabarito
A assistência social tem como um de seus objetivos,
a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à
prevenção da incidência de riscos (Lei Federal nº 8.742, Art. 2º Inciso I). Assim,
a Proteção Social Especial tem como objetivo a prevenção aos agravos que
pessoas em situação de violação de direitos estão expostas, de modo a evitar
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que a situação se intensifique, se agrave e/ou tenha reincidência.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA
Questão recorrida: 47 – Manutenção de gabarito
O conteúdo da questão nº 47 foi “Cartilha Perguntas
e Respostas. Centro de Referência Especializado de Assistência Social
(CREAS) ”, página 37.
Não há nenhuma contradição entre o texto da
questão e o apresentado nos recursos, entendendo que na questão consta a
referência de abordagem e busca ativa nos territórios e na Tipificação Nacional
de Serviços Socioassistenciais amplia o rol de situações de risco pessoal e
social, por violação de direitos. Não há nenhum erro na questão que justifique a
mudança de gabarito.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 50 – Manutenção de gabarito
A questão aborda dois pilares da Política Nacional
de Assistência Social – o controle e o financiamento. O preâmbulo chama a
atenção para a participação popular e seus espaços privilegiados. Já o
enunciado da questão fala das reivindicações (que se efetivaram nos espaços
mencionados anteriormente) e se vinculam à construção do financiamento no
texto dessa Política.
Isto posto, a questão aborda as algumas das
referidas reivindicações quanto ao financiamento, que se quer seja construído
sobre bases mais sólidas e em maior consonância com a realidade brasileira,
que são:
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a)

o financiamento com base no território, considerando os portes dos
municípios e a complexidade dos serviços, pensados de maneira
hierarquizada e complementar;

b)

o repasse automático de recursos do Fundo Nacional para os
Estaduais, do Distrito Federal e Municipais para o co-financiamento
das ações afetas a esta política;

c)

o estabelecimento de pisos de atenção.
A resposta está “Correta” e não induz ao erro porque

esse conteúdo pode ser encontrado na página 50 da Política Nacional de
Assistência Social. Abaixo a transcrição do texto de onde foi extraída a
questão, em si:
“Ao longo dos 10 anos de promulgação da LOAS,
algumas bandeiras têm sido levantadas em prol do financiamento da
assistência social, construído sobre bases mais sólidas e em maior
consonância com a realidade brasileira. Juntamente com a busca de
vinculação constitucional de percentual de recursos para o financiamento desta
política nas três esferas de governo, figuram reivindicações que, no debate da
construção do SUAS, têm protagonizado as decisões do órgão gestor Federal.
São elas: o financiamento com base no território,
considerando os portes dos municípios e a complexidade dos serviços,
pensados de maneira hierarquizada e complementar; a não exigibilidade da
Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS como condição para os repasses
desta política; a não descontinuidade do financiamento a cada início de
exercício financeiro; o repasse automático de recursos do Fundo Nacional para
os Estaduais, do Distrito Federal e Municipais para o co-financiamento das
ações afetas a esta política; o estabelecimento de pisos de atenção, entre
outros.”
Recursos indeferidos.
BANCA EXAMINADORA
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Questão recorrida: 51 – Manutenção de gabarito
Segundo o constante do Caderno: Orientações
Técnicas Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, o CRAS tem,
sim, como funções que o diferenciam de qualquer outra unidade da rede
socioassistencial de proteção básica: a oferta do Programa de Atenção Integral
à Família (PAIF), e de outros serviços socioassistenciais de proteção básica; a
gestão territorial da Proteção Social Básica, que compreende a Articulação da
Rede Socioassistencial de Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social
Especial - PSE referenciada ao CRAS e dos serviços nele ofertados; a
Promoção da Articulação Intersetorial; a busca ativa no Território do CRAS; e a
Produção de material socioeducativo.
Entretanto,

no

enunciado

da

questão

são

mencionadas outras atribuições que não representam diferencial para o
CRAS, seja porque outras unidades também podem realizá-las (como é o caso
dos projetos de inclusão produtiva e geração de renda), seja porque não
constam como atividades a serem desenvolvidas pelo CRAS (a promoção da
articulação interinstitucional e a busca espontânea). Assim, não se pode
afirmar que tais funções estão entre as que diferenciam o CRAS de outras
unidades da proteção social básica.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 52 – Manutenção de gabarito
Embora todas as modalidades mencionadas na
questão pertençam ao nível de Proteção Social Especial de Alta Complexidade,
a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais – Resolução CNAS nº
109, de 11 de novembro de 2009, documento que embasa o questionamento
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feito, separa o Acolhimento em Repúblicas do Acolhimento Institucional. Na
Tipificação,

as

modalidades

de

acolhimento

institucional

são:

Abrigo

Institucional, Casa-Lar, Casa de Passagem e Residência Inclusiva. O Serviço
de Acolhimento em República não é considerado modalidade de acolhimento
institucional, sendo um serviço específico de Proteção Social Especial de Alta
Complexidade.
Isso pode ser comprovado no Art. 1º, inciso III,
alíneas a) e b):
“Art. 1º Aprovar a Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais, conforme anexos, organizados por níveis de complexidade
do SUAS: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta
Complexidade, de acordo com a disposição abaixo:
(...)
III - Serviços de Proteção Social Especial de Alta
Complexidade:
a) Serviço de Acolhimento Institucional, nas seguintes modalidades:
- abrigo institucional;
- Casa-Lar;
- Casa de Passagem;
- Residência Inclusiva.
b) Serviço de Acolhimento em República;
c) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora;
d) Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de
Emergências.”
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
_____________________________________________________________________________
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 041/2016-DDH/SMRH

TOSU01
ESPELHOS DOS RECURSOS

Questão recorrida: 55 – Manutenção de gabarito
A questão nº 55 exigia conhecimento dos candidatos
acerca dos Direitos Sociais previstos no Artigo 7º da Constituição Federal de
1988, especificamente no que tange aos trabalhadores domésticos.
O Parágrafo único do Artigo 7º elenca quais os
direitos previstos nos incisos do respectivo artigo são assegurados à categoria
dos trabalhadores domésticos e, por exclusão, quais não são.
O enunciado da questão nº 55 afirma que não são
previstos como direitos dos trabalhadores domésticos, nos termos da
Constituição Federal, aqueles previstos nos incisos V (piso salarial proporcional
à extensão e complexidade do trabalho) e XXIII (adicionais de remuneração
para atividades penosas, insalubres ou perigosas).
Em análise ao parágrafo único do Artigo 7º da
Constituição Federal verifica-se que o constituinte pátrio optou por não incluir
nos direitos dos trabalhadores domésticos os dois incisos mencionados pelo
enunciado da questão nº 55.
Portanto, no Brasil, os empregados domésticos não
têm direito, entre outros, ao piso salarial proporcional à extensão e
complexidade do trabalho e aos adicionais de remuneração para atividades
penosas, insalubres ou perigosas, razão pela qual o Gabarito Preliminar
considerou a questão como CORRETA, que deve ser mantida como a
assertiva a ser marcada pelos candidatos, indeferidos os recursos.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 56 – Manutenção de gabarito
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A questão nº 56 exigia conhecimento dos candidatos
acerca das disposições da Lei Federal nº 10.741/2003, conhecida como
“Estatuto do Idoso”.
O Artigo 35 da Lei 10.741/2003 e seus parágrafos
trazem disposições acerca das entidades de longa permanência para idosos,
ou casas-lar.
De acordo com os Parágrafos 1º e 2º do Artigo 35,
quando as entidades de longa permanência forem filantrópicas, ou seja, não
tenham finalidade lucrativa, é facultada a cobrança de participação do idoso no
custeio da entidade.
Referida contribuição deve ser regulamentada pelo
Conselho Municipal do Idoso ou, onde não houver, pelo Conselho Municipal de
Assistência Social e, em nenhuma hipótese, pode ultrapassar a 70 % (setenta
por cento) de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social
percebido pelo idoso.
Portanto, a questão nº 56 traz exatamente os
requisitos legais para a participação do idoso no custeio das instituições de
Longa Permanência, razão pela qual o Gabarito Preliminar considerou a
questão como CORRETA, que deve ser mantida como a assertiva a ser
marcada pelos candidatos, indeferidos os recursos.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 57 – Manutenção de gabarito
A questão nº 57 exigia conhecimento dos candidatos
acerca das disposições da Lei Federal nº 10.741/2003, conhecida como
“Estatuto do Idoso”, bem como da Lei 8.742/1993 - Lei Orgânica da Assistência
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Social - LOAS, que tratam do Benefício de Prestação Continuada aos Idosos,
no valor de 01 (um) salário mínimo mensal.
O Artigo 34 da Lei 10.741/2003 e o Artigo 20 da Lei
8.742/1993 determinam os requisitos para que o idoso tenha direito ao
recebimento do Benefício de Prestação Continuada no valor de um salário
mínimo mensal, quais sejam: idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais,
impossibilidade de prover a sua subsistência, ou de tê-la provida pela própria
família.
Portanto, diferentemente do que dispunha a questão
nº 57, apenas os idosos com 65 anos ou mais que não possuam meios de
prover sua subsistência podem requerer o Benefício de Prestação Continuada,
razão pela qual o Gabarito Preliminar considerou a questão como ERRADA,
que deve ser mantida como a assertiva a ser marcada pelos candidatos,
indeferidos os recursos.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 58 – Manutenção de gabarito
A questão nº 58 exigia conhecimento dos candidatos
acerca das disposições do Título II, Capítulo II, da Lei Federal nº 11.340/2006,
conhecida como “Lei Maria da Penha”, que trata da Assistência à Mulher em
Situação de Violência Doméstica e Familiar. Referida legislação dispõe no
Artigo 9º, Parágrafo 1º, que caberá ao juiz determinar, por prazo certo, “a
inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro
de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal”.
Portanto, diferentemente do que dispunha a questão
nº 58, a inclusão das mulheres vítimas de violência doméstica em programas
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assistenciais

dos

entes

federativos

não

poderá

ocorrer

por

prazo

indeterminado, razão pela qual o Gabarito Preliminar considerou a questão
como ERRADA, que deve ser mantida como a assertiva a ser marcada pelos
candidatos, indeferidos os recursos.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 62 – Manutenção de gabarito
O recurso referente a questão número 62, da prova
do Concurso Público Edital nº 041/2016- TSOU 01- Técnico Orientador Social,
teve como referência a Lei nº 11.340/2016, artigo 23, da mesma, sendo a
análise completa do conteúdo deste para resposta e não partes do conteúdo
que é único se tratando de um artigo.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 63 – Anulada
A questão foi anulada por erro de digitação da
palavra “direitos” que foi publicada como “diretos”, comprometendo assim o
sentido e compreensão da referida pergunta. Diante do erro de digitação
optamos pela anulação da mesma.
Recursos Deferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 64 – Manutenção de gabarito
O recurso referente a questão número 64, da prova
do Concurso Público Edital número 041/2016- TSOU01- Técnico Orientador
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Social, teve como referência o Plano Nacional de Educação em Direitos
Humanos, página 49, letra (J), onde é afirmada como um dos princípios para
promotores em direitos humanos a, consolidação de valores baseados em uma
ética solidária e em princípios dos direitos humanos, que contribuam para uma
prática emancipatória dos sujeitos que atuam nas áreas de justiça e segurança.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 67 – Manutenção de gabarito
Considera-se indeferido todos os recursos de
anulação ou a inversão da resposta em gabarito pelo seguinte motivo:
A

banca

examinadora

ateve-se

ao

conteúdo

programático contido Edital nº 041/2016 – DDH/SMRH exigido para o cargo em
que envolve o assunto específico “Plano nacional de enfrentamento da
violência sexual infanto-juvenil. Brasília: MJ/SEDH/DCA, 2013, disponível em
http://www.sdh.gov.br/assuntos/bibliotecavirtual/criancas-eadolescentes/publicacoes-2013/pdfs/plano-nacional-de-enfrentamento-daviolencia-sexual-contra-crianca-eadolescentes.
Especificamente, na página 22 deste plano está a
seguinte definição:
“Neste

documento

entende-se

a

violência

sexual

expressada de duas formas - abuso sexual e exploração sexual –,
como todo ato, de qualquer natureza, atentatório ao direito humano
ao desenvolvimento sexual da criança e do adolescente, praticado
por agente em situação de poder e de desenvolvimento sexual
desigual em relação à criança e adolescente vítimas.”
Conclui-se, portanto, a questão como correta.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
_____________________________________________________________________________
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 041/2016-DDH/SMRH

TOSU01
ESPELHOS DOS RECURSOS
Recursos indeferidos.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 69 – Manutenção de gabarito
A afirmativa da questão 69 “Exploração Sexual
Comercial pode ser considerada uma Violência Sexual” está correta porque a
temática da Exploração Sexual Comercial infanto-juvenil está contida nos itens
elencados para a prova, visto que ateve-se ao conteúdo programático contido
Edital nº 041/2016 – DDH/SMRH exigido para o cargo em que envolve o
assunto específico “Plano nacional de enfrentamento da violência sexual
infanto-juvenil.

Brasília:

MJ/SEDH/DCA,

2013”,

disponível

em

http://www.sdh.gov.br/assuntos/bibliotecavirtual/criancas-eadolescentes/publicacoes-2013/pdfs/plano-nacional-de-enfrentamento-daviolencia-sexual-contra-crianca-eadolescentes.
Desde o início da apresentação deste documento é
citado sobre a proposta de criação de planos para o enfrentamento da violência
sexual e historicamente ele surgiu justamente a partir do foco na exploração
sexual:
Especificamente, na página 8:
“No contexto internacional, o mundo já propugnava pela
criação de planos para o enfrentamento da violência sexual, com
foco, à época, para a exploração sexual, haja vista, a “Declaração e
Agenda para Ação”, aprovada no I Congresso Mundial Contra
Exploração Sexual Comercial de Crianças, evento realizado em
Estocolmo, em agosto de 1996, como também as recomendações
do II Encontro do ECPAT – Brasil, realizado em Salvador em 1998”.
Recursos Indeferidos.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
_____________________________________________________________________________
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 041/2016-DDH/SMRH

TOSU01
ESPELHOS DOS RECURSOS
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 72 – Manutenção de gabarito
Apesar da importância das diferentes mídias em
campanhas de mobilização e prevenção da violência sexual não é possível
afirmar que este é o MELHOR meio de prevenção em relação às demais.
Diante disso, a questão está ERRADA
Existem

vários

níveis

de

prevenção

primária,

secundária e terciária e diferentes métodos e programas de como é feita a
prevenção da violência sexual. A divulgação da problemática da violência
sexual por si só não garante a eficácia da prevenção, em alguns casos pode
fortalecer o silêncio das vítimas quando não planejadas criteriosamente, alguns
autores, portanto, apontam algumas estratégias de prevenção bem planejadas,
tais como:
“a) programas com tempo maior de duração e com maior
número de medidas para que se possa verificar se há modificações
ao longo do tempo;
b) suporte especializado ao programa, ou seja, uma
equipe

de

profissionais

especializados

que

possam

prestar

assessoria constante em casos de suspeita de abuso e necessidade
de denúncia; c) programas envolvendo a escola e a família,
capacitando adultos e crianças sem focalizar apenas um deles.”
(BRINO & WILLIAMS, 2009)
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 74 – Manutenção de gabarito
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A questão está correta pois conforme enunciado a
questão nº 74 está embasada na Lei nº 8.069/90 e Lei nº 12.594/12, e não cita
a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Conforme o enunciado
trata do caráter ético-pedagógico que deve orientar a execução das medidas
socioeducativas embasado na Leis nº 8.069/90 e Lei nº 12.594/12.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 76 – Manutenção de gabarito
A questão nº 76 está errada, conforme informações
e dados estatísticos do Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo de
Londrina (2015-2024).
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 78 – Manutenção de gabarito
A questão nº 78 está correta, uma vez que o
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) e a Lei nº 12.594/12
sustentam, na ação socioeducativa, a responsabilização enquanto um
processo que deve estar no horizonte e ser disparado durante o cumprimento
da medida socioeducativa.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 79 – Manutenção de gabarito
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A questão nº 79 está errada pois consta o prazo na
medida de Liberdade Assistida máximo 6 meses, enquanto a Lei nº 8.069/90 e
a Lei nº 12.594/12 definem o prazo da medida socioeducativa mínimo 6 meses
podendo ser prorrogado.Art. 118 - A liberdade assistida será adotada sempre
que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e
orientar o adolescente. § 2º - A liberdade assistida será fixada pelo prazo
mínimo de seis meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou
substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o
defensor (Art. 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente).
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 81 – Manutenção de gabarito
A questão número 81 da prova do Concurso Público
Edital nº 041/2016 – cargo TOSU01, está baseada na cartilha “Perguntas e
Respostas: Centro de Referência Especializado para População em Situação
de Rua – CENTRO POP”, que em sua página 33 faz a seguinte afirmativa:
“É preciso reconhecer os desafios enfrentados pelos
profissionais na realização do trabalho com pessoas em situação de
rua, em decorrência das situações complexas que vivenciam e o
impacto que este trabalho causa nos trabalhadores. Nessa direção,
cabe à coordenação da Unidade assegurar momentos de integração
em equipe, troca de experiências, reflexão e discussão de casos.”
Desta forma, a afirmativa contida na questão citada
encontra-se correta, conforme o gabarito oficial preliminar.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA
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Questão recorrida: 84 – Manutenção de gabarito
A questão número 84 da prova do Concurso Público
Edital nº 041/2016 – cargo TOSU01 está baseada na Política Nacional para
Inclusão Social da População em Situação de Rua, que, em sua página 07,
afirma:
“A presente política estrutura-se em dois eixos principais:
o primeiro, relativo à verticalidade federativa, conjuga as ações
municipais, estaduais e

federais,

que devem trabalhar em

complementaridade para atender às demandas da população. O
segundo eixo diz respeito à interdisciplinaridade e intersetorialidade
na

atuação

para

imprescindíveis

os

a

população

trabalhos

em

situação

conjuntos das

de

rua.

diversas

São

pastas

governamentais, além de instituições ou de movimentos da
sociedade civil organizada.”
A afirmativa contida na questão nº 84 da prova
reproduz o conteúdo da citação acima, estando a questão correta, conforme o
gabarito oficial preliminar.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 88 – Manutenção de gabarito
A questão número 88 da prova do Concurso Público
Edital nº 041/2016 – cargo TOSU01, está baseada na cartilha “Perguntas e
Respostas: Centro de Referência Especializado para População em Situação
de Rua – CENTRO POP”, que em sua página 43 faz a seguinte afirmativa:
“Um dos principais objetivos do Serviço – a construção de

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
_____________________________________________________________________________
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 041/2016-DDH/SMRH

TOSU01
ESPELHOS DOS RECURSOS
novos projetos de vida com os seus usuários - pressupõe o
crescente fomento à consciência da complexidade da situação de
rua e a compreensão acerca da sua dimensão social. Assim, o
Serviço deve orientar-se por uma perspectiva crítica dessa
realidade”.
Desta forma, a afirmativa contida na questão citada
encontra-se correta, conforme o gabarito oficial preliminar.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 92 – Manutenção de gabarito
Na Cartilha Nacional elaborada pelo MDS que trata
do Serviço e equipes de abordagem, um dos propósitos fundamentais do
trabalho junto à população em situação de rua é garantir a esta população o
respeito à diversidade que implica reconhecer as diferenças, a pluralidade e a
heterogeneidade dos territórios e “as singularidades de cada usuário” nesse
contexto.

Signiﬁca,

também,

“superar

atitudes e

comportamentos de

preconceitos e estigmas que levam à discriminação e à consequente
marginalização e exclusão social”. Os efeitos do preconceito e dos estigmas
podem imprimir marcas profundas, na alma, na autoestima, no comportamento
e no modo de viver das pessoas, com impactos tão sérios quanto aos
decorrentes das situações objetivas de vulnerabilidade e risco social.
O serviço deve buscar, continuamente, “a superação
de estigmas discriminatórios” de raça, cor, expressão estética e diversidade de
gênero e não “otimizá-los”, ou seja, fortalecê-los.
Recurso indeferido, mantendo a questão como
errada.
BANCA EXAMINADORA
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Questão recorrida: 93 – Manutenção de gabarito
O Serviço Especializado em Abordagem Social deve
atender indivíduos em territórios definidos e delimitados por grau de
vulnerabilidade social, de abrangência das unidades dos CREAS, sendo
crianças, adolescentes, jovens, idosos e famílias em situação de risco social.
No entanto, o erro a ser observado é em relação ao
espaço territorial onde esse público é atendido. De acordo com o Decreto nº
7.053, de 23 de dezembro de 2009, que instituiu a Política Nacional para a
População em Situação de Rua, trata-se de grupo populacional heterogêneo
que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares fragilizados
ou rompidos e a inexistência de moradia convencional regular. Essa população
se caracteriza, ainda, pela utilização de logradouros públicos (praças, jardins,
canteiros, marquises, viadutos) e áreas degradadas (prédios abandonados,
ruínas, carcaças de veículos) como espaço de moradia e de sustento, de forma
temporária ou permanente, bem como unidades de serviços de acolhimento
para pernoite temporário ou moradia provisória.
Portanto, famílias e indivíduos que utilizam os
espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência constituem-se o
público do serviço especializado da Abordagem Social devendo ser atendido
em todo e qualquer espaço público, onde encontrado, não havendo delimitação
de território como atuam os CRAS, na proteção básica.
Recurso indeferido, mantendo a questão como
errada.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 94 – Manutenção de gabarito
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O Serviço Especializado em Abordagem Social,
relacionados nos itens 93 e 94, deve atender:
O

Serviço

deve

atender

as

situações

de

vulnerabilidade e risco social, possibilitando ação interventiva imediata,
priorizando o acesso a serviços e benefícios.
A Proteção Social Especial organiza, no âmbito do
SUAS, a oferta de serviços, programas e projetos de caráter especializado,
destinado a famílias e indivíduos em “situação de risco pessoal e social”, por
violação de direitos. Tais situações podem incidir sobre as relações familiares e
comunitárias, gerando conflitos, tensões e rupturas, demandando, portanto,
atenção especializada e maior articulação com os órgãos de defesa de direitos
e outras políticas públicas setoriais.
A atenção na Proteção Social Especial tem como
objetivo

principal

contribuir

para

a

prevenção

de

agravamentos

e

potencialização de recursos para a reparação de situações que envolvam
“vulnerabilidade risco pessoal e social”, violência, fragilização e rompimento de
vínculos familiares, comunitários e/ou sociais. Nesse sentido, algumas
situações podem ser aqui elencadas: violência física, psicológica e negligência;
abandono; violência sexual; situação de rua; trabalho infantil; cumprimento de
medidas socioeducativas em meio aberto; afastamento do convívio familiar,
dentre outras. (Cartilha Perguntas e Respostas Centro Pop Rua.indd
16/12/2011).
A questão é clara no que tange especificamente ao
Serviço de Abordagem Social que, segundo a Política Nacional de atendimento
à população de rua, conﬁgura-se como um importante canal de identiﬁcação de
situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social que podem, em
determinadas situações, “associar-se ao uso abusivo ou dependência de
drogas”, ou seja, a população que se encontra em situação de rua tendo seus
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direitos violados, encontra-se em grau de vulnerabilidade social que exige
intervenção imediata por parte do serviço especializado de Abordagem Social.
Recurso indeferido, mantendo a questão como
correta.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 96 – Manutenção de gabarito
Recursos

sem

fundamentação

e

elementos

necessários de questionamentos para que a questão seja revisada e alterada.
A citação, pura e simples do material indicado para
estudo não consiste em fundamentação para solicitar que uma questão seja
revista.
Portanto, recurso indeferido, mantendo a questão
como errada.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 97 – Manutenção de gabarito
O termo segmento utilizado na questão não interfere
e nem altera o conteúdo correto da mesma haja vista que a Política Nacional
de Inclusão Social para a População em Situação de Rua define claramente
que: “São diversos os grupos de pessoas que estão nas ruas: imigrantes,
desempregados, egressos dos sistemas penitenciário e psiquiátrico, entre
outros, desses segmentos fazem parte uma enorme gama de pessoas sejam
elas: crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, vivendo o cotidiano das
ruas. Ressalte-se ainda a presença dos chamados “trecheiros”. (Política
Nacional de Atendimento à população de rua.p.8)
Grupos ou segmentos não alteram a clareza do que
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objetivamente identifica a questão, ou seja, trata-se de indivíduos pertencentes
a diversos segmentos populacionais, como já citados.
O termo, portanto, refere-se abrangência de grupos
populacionais, formado por indivíduos com características diferenciadas,
vivenciando o cotidiano das ruas, não procedendo o questionamento em
relação à terminologia adotada, uma vez que em nada altera o núcleo da
questão.
Recurso indeferido, mantendo a questão como
correta.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 98 – Manutenção de gabarito
O enunciado da questão remete à Política Nacional
de atendimento à população em situação de rua, sendo necessário
conhecimento de tal instrumental para dar a devida resposta.
O referido documento traz dados de pesquisas
realizadas no Brasil que demonstram aumento gradativo dessa população e
ainda aponta como Diretrizes básicas as seguintes:
I - Implementação de políticas públicas nas esferas
federal, estadual e municipal, estruturando as políticas de saúde, educação,
assistência social, habitação, geração de renda e emprego, cultura e o sistema
de garantia e promoção de direitos, entre outras, de forma intersetorial e
transversal garantindo a estruturação de rede de proteção às pessoas em
situação de rua;
II - Complementaridade entre as políticas do Estado
e as ações públicas não estatais de iniciativa da sociedade civil;
III - Garantia do desenvolvimento democrático e de
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políticas públicas integradas para promoção das igualdades sociais, de gênero
e de raça;
IV - Incentivo à organização política da população
em situação de rua e à participação em instâncias de controle social na
formulação, implementação, monitoramento e avaliação das políticas públicas,
assegurando sua autonomia em relação ao Estado;
V - Alocação de recursos nos Planos Plurianuais,
Leis de Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias Anuais para
implementação das políticas públicas para a população em situação de rua;
VI - Elaboração e divulgação de indicadores sociais,
econômicos e culturais, sobre a população em situação de rua; VII Sensibilização pública sobre a importância de mudança de paradigmas
culturais concernentes aos direitos humanos, econômicos, sociais e culturais
da população em situação de rua, entre outras.
Partindo desse contexto, pode-se avaliar que a
Política de Assistência tem avançado com certeza, porém, o instituído ainda
não se materializou por parte do Governo e nem da sociedade em geral,
realidade evidenciada através de dados estatísticos apontados no referido
documento.
Portanto, a população em situação de rua ainda é
invisível no tocante à implementação da Política formulada.
Recurso indeferido, mantendo a questão como
errada.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 99 – Manutenção de gabarito
A questão trata do conteúdo solicitado no edital
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como conhecimento específico, não havendo impedimento no referido
instrumento, para que ao indagar o candidato, pudesse se valer de tal gênero
textual e assim, exigir uma resposta que condiz com o constante no conteúdo
programático.
Recurso indeferido, mantendo a questão como
errada.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 100 – Manutenção de gabarito
As fundamentações apresentadas nos recursos não
estão de acordo com a Política de atenção à população em situação de rua,
conforme solicitado no enunciado.
Portanto, o argumento da subjetividade não procede
além de apresentar contradição ao afirmar que questão deveria estar errada ao
mesmo tempo em que afirma que as Políticas Sociais existentes tratam os
cidadãos como sujeitos de direitos.
Fundamentação ambígua e confusa, não apontando
os elementos na questão para apreciação do recurso.
Portanto, recurso indeferido, mantendo a questão
como correta.
BANCA EXAMINADORA

