
 
 

RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DO 
CONCURSO DE TUTÓIA/MA 

 
1. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específico: VISITADOR DO PROGRAMA 

CRIANÇA FELIZ. 

Nº 
Questão 

Parecer 

21 

INDEFERIDO: A alternativa correta é a letra “A”; O DIREITO À PUBLICIDADE 
ADEQUADA DECRETO Nº 9579/ 22/11/2018 

Do controle da publicidade 

Art. 29. A publicidade é considerada abusiva à criança quando se aproveitar da sua 
deficiência de julgamento ou inexperiência, e especialmente quando: 

I - incitar qualquer forma de violência; 

II - explorar o medo ou a superstição; 

III - desrespeitar valores ambientais; 
de controle da publicidade... 

22 

INDEFERIDO: A alternativa correta ´a letra “B”. A QUEM O PROGRAMA CRIANÇA 
FELIZ SE DESTINA? 

O Criança Feliz tem como público prioritário: 

a)        gestantes, crianças de até 3 (três) anos e suas famílias beneficiárias do Bolsa 
Família; 

b)        crianças de até 6 (seis) anos e suas famílias beneficiárias do BPC2; 

c)         crianças de até 6 (seis) anos afastadas do convívio familiar em razão da 
aplicação de medida protetiva prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Fonte: http://mds.gov.br/assuntos/crianca-feliz/crianca-feliz/conheca-o-programa 
 

27 

INDEFERIDO: A alternativa correta correspondente ao enunciado é a letra “A”. 
Segundo consta na Lei 8.742/93 em seu Art 1º A assistência social, direito do 
cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que 
provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de 
iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades 
básicas. 

28 

INDEFERIDO: A alternativa correta é a letra “B”, onde apenas o terceiro enunciado 
está errado. A Participação do Suas no Programa Criança Feliz 

A intersetorialidade na visita domiciliar do programa criança feliz 

A integração entre as visitas domiciliares e a rede intersetorial é uma estratégia 
necessária 

tendo em vista que: esta ação pode identificar demandas das famílias para além 
daquelas 

que podem ser atendidas no SUAS; as famílias são atendidas por diversas políticas e 
circulam 

por diferentes equipamentos da rede nos territórios. Assim a intersetorialidade do 
Programa 

Criança Feliz que abrange as políticas de Assistência Social, Saúde, Cultura, 
Educação e Justiça, 

http://mds.gov.br/assuntos/crianca-feliz/crianca-feliz/conheca-o-programa


 

dentre outras, deve ser assegurada localmente. 

O diálogo entre as políticas deve ser favorecido por meio das instâncias locais de 
gestão do 

Programa Criança Feliz, e contar com estratégias diversas como, por exemplo, o 
desenvolvimento de uma agenda articulada em âmbito local. Visando a 
convergência de esforços, é fundamental que a intersetorialidade na prática 
cotidiana seja apoiada pelo alinhamento entre 
as políticas, abrangendo o planejamento e o desenvolvimento das ações. 

2. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específico: PSICÓLOGO. 

Nº 
Questão 

Parecer 

29 

INDEFERIDO: Mantem-se o Gabarito Oficial. 
O fato dos autores do artigo não serem considerados de renome pelo candidato não 
se faz necessário a anulação, uma vez que a questão só faz a exigência de quem 
citou o conceito de Gestal-terapia. 

30 DEFERIDO: Questão será anulada. Repetição em duas alternativas. 

 


