CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
RECURSO
Resposta aos Recursos:
Questão 27ª – As conhecidas “Quebradeiras de Coco Babaçu”, mulheres pobres que
ajudam na subsistência doméstica e que ganharam fama por essa atividade estão
concentradas em que região do Estado do Tocantins?
O candidato marcou a alternativa (A) Norte, e a resposta divulgada pela Comissão
Especial de Concurso foi a alternativa (C) Sudoeste.
Conclusão: Recurso procede. Resposta correta: Letra A.
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CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
RECURSO
Resposta aos Recursos:
Questão 29ª – Seguindo as determinações de D. João VI, Joaquim Theotônio Segurado
fundou uma Comarca que se tornou, um marco na história da criação do Estado do
Tocantins. Nesses termos, cronologicamente, a primeira capital do Estado foi:
O candidato marcou a alternativa (B) Miracema, e a resposta divulgada pela Comissão
Especial de Concurso foi a alternativa (A) São João da Palmas.
Analisar o contexto: Uma Comarca que se tornou um marco na história do Tocantins no
tempo de D. João VI, Joaquim Theotônio Segurado.
Conclusão: Recurso não procede. Resposta correta: Letra A.
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CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
RECURSO
Resposta aos Recursos:
Questão 47ª – De acordo com o Decreto 7508/11, devem ser referenciados por uma
das portas de entrada das redes de atenção do SUS os serviços de:
Justificativa: A alternativa (A) é a única completa que contempla os itens I à IV do Art. 9 do
Decreto em questão, inclusive, citado pela candidata.
Trata-se de uma questão de interpretação.
Conclusão: Recurso não procede. Resposta correta: Letra A.
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
RECURSO
Resposta aos Recursos:
Questão 31ª – O Conselho Federal de Serviço Social – CFESS e o Conselho Regional de
Serviço Social – CRESS são os órgãos de fiscalização do exercício profissional, de acordo
com as atribuições particulares de cada órgão. Sobre o papel fiscalizador do CRESS,
marque a alternativa correta.
A resposta correta é a letra (B) – O CRESS deve apurar as denúncias de exercício ilegal da
profissão, por se tratar do órgão que deve zelar pelo exercício profissional qualificado e
dentro dos parâmetros legais.

Questão 36ª – A Lei Orgânica de Assistência Social trata da organização da prestação de
assistência social no Brasil. A política de assistência social, direito historicamente
construído, tem por objetivos:
A resposta correta é a letra (D) – Apenas I e II estão corretas.

Questão 37ª – A formação profissional do assistente social se modificou ao longo da
existência da profissão, saindo do período em que moças de boa família eram convidadas a
fazer o curso fora do país até os dias atuais, com as exigências legais e parâmetros de
formação bem definidos. Sobre a formação em Serviço Social, marque a alternativa
correta.
A resposta correta é a letra (A) – Os cursos de Serviço Social devem ser registrados e
autorizados pelo Ministério da Educação e devem manter cadastro junto ao CRESS para a
oferta regular de estágio em Serviço Social.
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Questão 38ª – A Lei de Regulamentação da Profissão trata das competências e atribuições
privativas do assistente social no exercício do seu trabalho. Sobre essas competências e
atribuições privativas, julgue as afirmações a seguir.
A resposta correta é a letra (C) – Apenas I e II estão corretas.

Questão 39ª – O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA prevê ações protetivas para
crianças e adolescentes. As ações protetivas podem ser determinadas sempre que os
direitos reconhecidos no ECA forem ameaçados ou violados. As violações de direitos, neste
caso, podem acontecer:
A resposta correta é a letra (C) – Apenas I, II e III estão corretas.

Questão 43ª – De acordo com Estatuto do Idoso, as medidas de proteção ao idoso são
aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos em lei forem ameaçados ou violados, por
ação ou omissão da sociedade ou do Estado; por falta, omissão ou abuso da família,
curador ou entidade de atendimento, em razão de sua condição pessoal. No que tange as
medidas específicas de proteção podemos elencar:
A resposta correta é a letra (D) – Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio,
orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio
idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação.

Questão 46ª – A política de assistência social baseia-se em princípios éticos para o
desenvolvimento de suas ações. Considera-se como princípio ético
A resposta correta é a letra (C) – A garantia do direito do usuário de receber dos órgãos
públicos e prestadores de serviços as informações e documentos da assistência social, de
interesse particular, ou coletivo, ou geral.
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CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
RECURSO
Resposta aos Recursos:
Questão 02ª – Qual alternativa está correta, quanto à regência verbal, nas frases a seguir?
O candidato marcou a alternativa (C) O médico assistiu à vítima, e a resposta divulgada
pela Comissão Especial de Concurso foi a alternativa (A) Assistimos a tudo atônitos.
Justificativa: Dentre as 4 (quatro) alternativas a que está correta quanto à regência verbal
é a letra (C). Não cabendo o argumento de que o “a” pode estar ou não craseado.
Conclusão: Recurso não procede. Resposta correta: Letra A.
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CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
RECURSO
Resposta aos Recursos:
Questão 50ª – A areia deve atender a certos requisitos para que possa ser utilizada em
argamassa de revestimento. Um desses requisitos diz respeito à sua dimensão máxima
característica. Para que possa ser utilizada no revestimento denominado chapisco, a
dimensão máxima característica que a areia deve ter é:
Justificativa: Anulada por não apresentar alternativa correta.
Conclusão: Recurso procede. Resposta: Nula.
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