ASSISTENTE SOCIAL – Nível E – Conhecimentos Específicos
QUESTÃO 23
Segundo dicionário o termo Abrangente significa aquilo que abrange, que inclui, que abarca. É uma palavra usada
para descrever algo que possui um amplo domínio, que se estende por várias direções.
Abrangente é um adjetivo que faz referência a algo que é amplo, vasto, extensivo, que compreende diversos
aspectos dentro de um contexto e não como posto pelo candidato que é referente à generalização, nem tampouco
universal como algo dogmaticamente aceito por todos, mas como universalização de direitos ao inserir uma política
social na totalidade e dinamicidade da realidade.
Posto isso, INDEFERIMOS o pleito e reafirmamos como alternativa correta a letra C
- RECURSO IMPROCEDENTE

QUESTÃO 25
Segundo documento “A Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador” este apresenta os fundamentos
desta política, a ser desenvolvida de modo articulado e cooperativo pelos Ministérios do Trabalho, da Previdência
Social e da Saúde. Assim, o enunciado corresponde a alternativa retirada literalmente do documento, portanto, a
banca foi fiel ao enunciado como apresentado no referido documento. Esta política visa a garantir que o trabalho,
base da organização social e direito humano fundamental, seja realizado em condições que contribuam para a
melhoria da qualidade de vida, a realização pessoal e social dos trabalhadores e sem prejuízo para sua saúde,
integridade física e mental. Neste mesmo documento especifica, mais uma vez, os setores de governo envolvidos
na implementação e execução desta Política, respeitados os respectivos âmbitos de competências, os quais serão
responsáveis pelo desenvolvimento das atribuições descriminadas, ou seja, Ministérios do Trabalho, da
Previdência Social e da Saúde. Ver mas detalhes desta Política no site do Planalto com o titulo A Política Nacional
de Segurança e Saúde do Trabalhador.
Diante das argumentações apresentadas, INDEFERIMOS o recurso, confirmando como alternativa correta a letra
E.
- RECURSO IMPROCEDENTE

