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MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO/SC 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 03/2021 

 
PARECERES DE RECURSOS EM FACE DAS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA E DO 

GABARITO PRELIMINAR 
 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO | ASSISTENTE SOCIAL 

 
 

Inscrição 81 

Cargo Assistente Social 

Tipo de Prova 3 

Questão nº 3 

Descrição 
dos Fatos 

Na questão acima assinalada descreve e solicita o conhecimento dos 
profissionais assistentes sociais em relação a escolha dos conselheiros 
tutelares. A partir disso, verificou-se no edital deste certame, no tocante aos 
conteúdos programáticos e específicos, bem como em todas as legislações da 
profissão em destaque, e não entende-se o conteúdo da questão como 
Conhecimento Específico do(a) profissional Assistente Social. Dessa forma, 
solicita-se a anulação da questão, visto que este não é um conteúdo que consta 
no edital do certame para que essa banca possa cobrar em uma questão de 
conhecimentos específicos desta prova. 

Parecer 

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-
se que o recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados 
abaixo: 
Elaboração da questão foi baseada no conteúdo programático “Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei nº 8069/1990. 
O assistente social tem papel importante na defesa dos direitos das crianças e 
dos adolescentes, direta ou indiretamente. Nesse sentido, ocupa diversos 
espaços dentre os quais espaços de controle social, como exemplo os 
Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente. Inserido nesse 
espaço, terá juntamente com os demais membros algumas competências, 
dentre elas a de regulamentar e coordenar o processo de escolha dos 
conselheiros tutelares, seguindo as determinações da Lei nº 8.069/90 e da 
Resolução Nº 170/2014 do Conanda. Diante da possibilidade da presença do 
assistente social nessa área e com esse papel, enquanto membro do conselho, 
entende-se que é pertinente o conhecimento abordado, mesmo não sendo sua 
atribuição específica. Portanto, é congruente a questão elaborada. Soma-se 
ainda, que o conhecimento acerca do conteúdo proposto, conforme edital, faz 
parte das legislações sociais mais utilizadas no Serviço Social no que se refere 
à defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes, e que norteiam o 
trabalho do assistente social. 
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO. 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO | PSICÓLOGO 

 
 

Inscrição 12 

Cargo Psicólogo 

Tipo de Prova 3 

Questão nº 2 

Descrição 
dos Fatos 

Olá, gostaria de pedir a anulação da questão 2, pelos motivo de sua ambiguidade 
nas respostas. No enunciado, comentado pelo psicanalista Jacques-Alain Miller, 
sobre o que é ser lacaniano, vemos a interpretação dada pelo psicanalista sobre 
a relação entre a psicanalise freudiana e lacaniana, quanto a relação da 
linguagem e a lógica, como elementos fundamentais de um ruptura com a 
epistemologia freudiana. Depois nós é solicitado que marquemos a alternativa 
que representa a VISÃO de Lacan. A resposta correta, segundo o gabarito é a 
alternativa (C), onde "Para ele, a Psicanálise rompe com a visão tradicional da 
Psicossomática como receptáculo dos restos incompreendidos pela medicina". 
O problema é que tanto a alternativa A e B também podem representar essa 
visão lacaniana. Tendo em vista que a lógica lacaniana procurava estabelecer 
um "linguagem" para o inconsciente, isso não exclui essa alternativas. Além 
disso, a visão que a psicanalise procurava romper com os aspectos tradicionais 
da medicina clínica era compartilhada por TODOS os psicanalistas, não somente 
Lacan. Além disso, se o autor tivesse a intenção de explicitar os conceitos 
unicamente utilizados por Lacan, deveria ter feito alguma relação com os 
aspectos tradicionais de sua teoria, como a influência da linguística e semiótica, 
do estruturalismo e da filosofia de Hegel ou da topologia... Não obstante, o 
enunciado também não conversa com as alternativas, pois o texto Jacques-Alain 
Miller aborda outros elementos da clínica lacaniana. Por fim acredito que essa 
questão foi mal formulada, na qual as alternativas não podem ser respondidas 
de maneira objetiva e deixam de forma ambígua as respostas sobre a "visão de 
Lacan" Referências: Lacan, J. (2008). O seminário, livro 11: os quatro conceitos 
fundamentais da psicanálise (2ª ed.). Jorge, Marco Antonio Coutinho. Nadiá 
Paulo Ferreira. Lacan, o grande freudiano. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. Jorge, 
Marco Antonio Coutinho. Fundamentos da psicanálise de Freud a Lacan. 5.ed. 
– Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 

Parecer 

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-
se que o recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados 
abaixo:  
1 – O/A impetrante do recurso faz alegações contestando alguns aspectos da 
estrutura da questão. No entanto, o único que procede deve-se ao fato de ter 
ocorrido equívoco na publicação do gabarito, uma vez que a alternativa que 
identifica a visão de Lacan é o enunciado da alternativa B. 
Pedimos, gentilmente, que se faça uma releitura da questão, para que se 
comprove que o texto que a enuncia serve de pretexto de elaboração, porque 
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ajuda o candidato a refletir sobre o que se pede/ o que se cobra na questão. 
Saliente-se, portanto, que o foco é exatamente sobre Lacan. 
(http://lacanempdf.blogspot.com/2016/11/revista-mente-cerebro-colecao-
memoria.html) 
2 – As alternativas: A; C; D têm (dentre as fontes bibliográficas existentes) as 
indicações seguinte: 
(https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
60832010000600005) 
(DAVIDOFF, Linda L. Introdução à Psicologia. MAKRON BOOKS. Terceira 
Edição. São Paulo. Cap. 12. p.505/6/7/...) 
3 – JACQUES MARIE ÉMILE LACAN, O ANALISTA DO FUTURO: Renovador 
do pensamento freudiano, Lacan trouxe para a psicanálise elementos 
estruturalistas e criou uma “clínica do real” apta a entender o sujeito pós-
moderno. 
 A ESTRUTURA DO PSIQUISMO: Lacan identificou na neurose, na psicose e 
na perversão três modalidades distintas de “falta” que determinam as formas de 
defesa contra o gozo do Outro. 
O DISCURSO LACANIANO: Com axiomas e aforismos enigmáticos, os escritos 
e seminários de Lacan têm como constante a referência a três registros: real, 
simbólico e imaginário 
A PSICOSE COMO PARADIGMA: Lacan transformou a investigação da psicose 
no fio condutor de seu percurso teórico, mostrando como o louco revela a 
estrutura do sujeito. CORTE E COSTURA: A clínica lacaniana não se confunde 
com a clínica de Lacan e se baseia na ideia de que, na psicanálise, só há 
acontecimentos discursivos, que determinam o tempo lógico da sessão. 
ÉTICA E TÉCNICA: -O manejo da transferência tem consequências éticas, 
permitindo que o analisando se aproprie do saber inconsciente que se insinua 
em sua fala. 
ESPIRAL DO SILÊNCIO: A CLÍNICA DO REAL: Lacan articulou os conceitos de 
sexualidade e pulsão ao registro do real, que passa a ser categoria determinante 
na experiência clínica. 
O ROMANCE DE FORMAÇÃO DO ANALISTA: Marcadas por ideias polêmicas 
como cartel e passe, as escolas lacanianas restabelecem a radicalidade do 
conceito de Formação. 
ATUALIDADE DE UM TRÁGICO BARROCO: Para Elisabeth Roudinesco, Lacan 
estabeleceu um diálogo inédito da filosofia com a psicanálise, cujo desafio hoje 
é compreender as novas formas de laço social. 
ORGANISMO, CORPO, LINGUAGEM: A psicanálise lacaniana rompe com a 
visão tradicional da psicossomática como receptáculo dos restos 
incompreendidos pela medicina 
(...) 
Diante dos argumentos apresentados pela banca, face às considerações e 
explicações pertinentes, informamos a questão não precisa ser anulada apenas 
que o gabarito oficial seja ALTERADO para alternativa B. 
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LÍNGUA PORTUGUESA | NÍVEL FUNDAMENTAL 

 

Inscrição 76 

Cargo Auxiliar de Dentista 

Tipo de Prova 2 

Questão nº 15 

Descrição 
dos Fatos 

Na questão 15 pedia para assinalar a única única alternativa falsa e havia duas 
alternativas que podem ser consideradas falsas(B,D). O primeiro e terceiro 
parágrafos não iniciam com o mesmo verbo e um deles tem verbos em primeira 
pessoa e outro em terceira, diferente do que afirma a questão,ou seja a 
alternativa B também é falsa. 

Parecer 

Recurso assiste ao recorrente, visto que, na questão existe um erro material que 
impossibilita sua resolução corretamente, procedendo então com a ANULAÇÃO 
DA QUESTÃO. 
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