PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Assinatura do Candidato: ___________________________________________________

Supervisor do Programa Criança Feliz – Código 005 – Prova Branca

SUA PROVA
Além deste caderno de prova contendo cinquenta questões, você receberá do fiscal de sala:


Uma folha destinada às respostas das questões.

TEMPO



3 horas é o tempo disponível para a realização da prova, já incluindo o tempo para a marcação da folha de
respostas da prova objetiva;
1 hora após o início da prova será possível retirar-se da sala.

NÃO SERÁ PERMITIDO




Qualquer tipo de comunicação entre os examinadores;
Levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
Portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor,
gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, controle de alarme de carro,
pen-drive, fones de ouvido, Ipad, Ipod, Iphone etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou
corretivo de qualquer espécie.

INFORMAÇÕES GERAIS










Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número e CPF e leia atentamente as instruções para
preencher a folha de respostas;
Assine seu nome, no espaço reservado, com caneta esferográfica de cor azul ou preta;
Confira se seu tipo/cor de prova corresponde ao registrado em sua folha de respostas. Caso receba prova de
tipo/cor diverso do pré-determinado, informe obrigatoriamente a situação ao fiscal, para o devido registro na
ata de aplicação. A ausência de registro deste fato acarretará na correção da prova conforme o tipo/cor
constante na folha de respostas, não cabendo reclamações posteriores neste sentido;
Em hipótese alguma haverá substituição da folha de resposta por erro do examinado;
Reserve tempo suficiente para o preenchimento de sua folha de respostas. Para fins de avaliação, serão
levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas;
Ao terminar a prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o caderno de prova e folha de respostas
devidamente preenchida e assinada ao fiscal da sala. O examinando que descumprir a regra de entrega de
tal documento será ELIMINADO;
Os 3 (três) últimos examinadores de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum desses examinandos insista
em sair do local de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, deverá assinar termo desistindo do
Processo, caso se negue, será lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros
examinandos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador da unidade de provas.

PROVA NÍVEL SUPERIOR
CARGO: SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1. Segundo o art. 5° da Lei 8.742/93, são diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS,
exceto:
a) Descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e
comando único das ações em cada esfera de governo.
b) Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade
econômica.
c) Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada
esfera de governo.
d) Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas
e no controle das ações em todos os níveis.
2. Segundo o art. 2° da Lei 8.742/93, são objetivos da Assistência Social:
a) Proteção Social e Garantia de Direitos.
b) Vigilância Territorial e Garantia de Direitos.
c) Proteção Social, Vigilância Territorial e Garantia de Direitos.
d) Proteção Social, Vigilância Socioassistencial e Defesa de Direitos.
3. Considerando-se a Lei 8.742/93, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, assinale a
alternativa que preenchem corretamente, as lacunas abaixo, acerca do artigo 1º da referida lei:
“A Assistência social, direito do cidadão e dever do _________, é Política de Seguridade Social não
contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de
iniciativa _________ e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas”.
a) Estado – pública
b) Governo Federal – pública
c) Estado – privada
d) Governo Federal - privada
4. No que tange o capítulo III da Lei 8.742/93 – Da Organização e da Gestão da Assistência Social,
analise os itens abaixo:
I – A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de sistema
centralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social - SUAS.
II - As ações ofertadas no âmbito do SUAS têm por objetivo a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice e, como base de organização, o território.
III - O SUAS é integrado pelos entes federativos, pelos respectivos conselhos de assistência social e
pelas entidades e organizações de assistência social abrangidas por esta Lei.
Assinale:
a) se somente a afirmativa I estiver correta
b) se somente a afirmativa III estiver correta
c) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas
d) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas
5. Conforme a Lei 8.742/93, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, compete a União:
a) Destinar recursos financeiros aos Municípios, a título de participação no custeio do pagamento dos
benefícios eventuais de que trata o art. 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Estaduais
de Assistência Social.
b) Estimular e apoiar técnica e financeiramente as associações e consórcios municipais na prestação
de serviços de assistência social.
c) Responder pela concessão e manutenção dos benefícios de prestação continuada definidos no art.
203 da Constituição Federal.
d) Cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, os serviços, os
programas e os projetos de assistência social em âmbito regional ou local.
6. Analise as assertivas e assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) Os Conselhos de Assistência Social estão vinculados ao órgão gestor de assistência social, que
deve prover a infraestrutura necessária ao seu funcionamento, garantindo recursos materiais, humanos
e financeiros.
( ) O Conselho Nacional de Assistência Social é composto por 18 (dezoito) membros e respectivos
suplentes, cujos nomes são indicados ao órgão da Administração Pública Federal responsável pela
coordenação da Política Nacional de Assistência Social.
( ) O Conselho Nacional de Assistência Social é presidido por um de seus integrantes, eleito dentre
seus membros, para mandato de 02 (dois) anos, permitida uma única recondução por igual período.
As afirmativas são, respectivamente,

a) V, F e F
b) V, V e F
c) F, F e V
d) F, V e V
7. Acerca do benefício de prestação continuada a que se refere o artigo 20 da Lei 8.742/93, assinale a
alternativa correta:
a) A condição de acolhimento em instituições de longa permanência prejudica o direito do idoso ou da
pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada.
b) Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem serão computados para
os fins de cálculo da renda familiar per capita
c) São requisitos para a concessão, a manutenção e a revisão do benefício às inscrições no Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF) e no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro
Único, conforme previsto em regulamento.
d) O benefício de que trata este artigo pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no
âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial
de natureza indenizatória.
8. Em relação ao auxílio inclusão, previsto no artigo 26-A da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS,
analise as afirmativas a seguir.
I. Compete ao Ministério da Cidadania a gestão do auxílio-inclusão, e ao INSS a sua operacionalização
e pagamento.
II. O auxílio-inclusão não está sujeito a desconto de qualquer contribuição e não gera direito a
pagamento de abono anual.
III. Ao requerer o auxílio-inclusão, o beneficiário autorizará a suspensão do benefício de prestação
continuada.
Assinale:
a) se somente a afirmativas I estiver correta
b) se somente a afirmativa II estiver correta
c) se todas as afirmativas estiverem corretas
d) se todas as afirmativas estiverem incorretas
9. É condição para os repasses, aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal, dos recursos de
que trata o art. 30° da Lei 8.742/93, a efetiva instituição e funcionamento do:
a) Conselho de Assistência Social, Fundo de Assistência Social e Plano de Assistência Social.
b) Conselho de Assistência Social, Fundo de Assistência Social e autorização do chefe do executivo.
c) Conselho de Assistência Social, Plano de Assistência Social e relatório da conferência de Assistência
Social.
d) Conselho de Assistência Social, Fundo de Assistência Social, Plano de Assistência Social, Comissão
de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) e relatório da conferência de Assistência
Social.
10. Complete a lacuna conforme a afirmação:
“Para a proteção social de Assistência Social o princípio de matricialidade sociofamiliar significa que:
________ é o núcleo social básico de acolhida, convívio, autonomia, sustentabilidade, e protagonismo
social”.
a) A comunidade
b) A família
c) A sociedade
d) o Estado
11. De acordo com a defesa social e institucional preconizada na Política Nacional de Assistência Social
– PNAS analise marcando V para verdadeiro e F para falso:
( ) A inserção da Assistência Social no sistema de bem estar social brasileiro concebido
no campo de Seguridade Social, aponta para a sua articulação com outras políticas do campo social,
voltadas à garantia de direitos e de condições dignas de vida.
( ) Os cidadãos precisam contar com locais onde possam se manifestar quanto à
violação de seus direitos.
( ) O paradigma da universalização do direito à proteção social supõe a ruptura com ideias tutelares e
de subalternidade, que identificam os cidadãos como carentes, necessitados, pobres, mendigos,
discriminando-os e apartando-os do reconhecimento como sujeitos de direito.
a) V, F e F
b) F, V e V
c) V, V e V
d) F, F e F

12. Com relação à disciplina normativa prevista na 8.742/93 - Lei Orgânica da Assistência Social
assinale a opção incorreta:
a) As ações de assistência social, no âmbito das entidades e organizações de assistência social,
observarão as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).
b) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, observados os princípios e diretrizes
estabelecidos nesta lei, fixarão suas respectivas Políticas de Assistência Social.
c) A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal podem celebrar convênios com entidades e
organizações de assistência social, em conformidade com os Planos aprovados pelos respectivos
Conselhos.
d) As ações das três esferas de governo na área de assistência social realizam-se de forma articulada,
cabendo a execução à esfera federal e a coordenação e supervisão dos programas, em suas
respectivas esferas, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.
13. Conforme a Política Nacional de Assistência Social - PNAS, os serviços socioassistenciais no SUAS
são organizados segundo as seguintes referências: vigilância social, proteção social e defesa social e
institucional. Baseado nisso, relacione-as às suas respectivas descrições:
1. Vigilância social
2. Proteção social
3. Defesa social e institucional
( ) Refere-se aos direitos socioassistenciais a serem assegurados na operação do SUAS a seus
usuários.
( ) Refere-se à produção, sistematização de informações, indicadores e índices territorializados das
situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social que incidem sobre famílias/pessoas nos diferentes
ciclos da vida.
( ) Abrange a segurança de sobrevivência ou de rendimento e de autonomia, a segurança de convívio
ou vivência familiar e a segurança de acolhida.
a) 1,3 e 2
b) 2,3 e 1
c) 2,1 e 3
d) 3, 1 e 2
14. Sobre a vigilância socioassistencial assinale a opção incorreta:
a) Não é função da vigilância social no âmbito da Assistência Social identificar pessoas com redução
da capacidade pessoal, com deficiência ou em abandono.
b) A vigilância socioassistencial deve buscar conhecer o cotidiano da vida das famílias, a partir das
condições concretas do lugar onde elas vivem.
c) O sistema de vigilância social de Assistência Social é responsável por detectar e
informar as características e dimensões das situações de precarização, que vulnerabilizam e trazem
riscos e danos aos cidadãos, a sua autonomia, à socialização e ao convívio familiar.
d) A função de vigilância social inclui, também, o Sistema Público de Dados das Organizações de
Assistência Social, dando forma à responsabilidade do SUAS de instalar o Cadastro Nacional de
Entidades prestadoras de serviços socioassistenciais.
15. São princípios da Política Nacional de Assistência Social – PNAS, exceto:
a) Centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas e
projetos.
b) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável
pelas demais políticas públicas.
c) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza,
garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais.
d) Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos
recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão.
16. De acordo com a PNAS/2004 e com a LOAS, relacione-as às suas respectivas descrições:
1. Serviços
2. Programas
3. Projetos
( ) Compreendem ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência,
definidos para qualificar, incentivar, potencializar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais,
não se caracterizando como ações.
( ) Caracterizam-se como investimentos econômico-sociais nos grupos populacionais em situação de
pobreza, buscando subsidiar técnica e financeiramente iniciativas que lhe garantam meios e
capacidade produtiva e de gestão para a melhoria das condições gerais de subsistência, elevação do
padrão de qualidade de vida, preservação do meio ambiente e organização social, articuladamente
com as demais políticas públicas.

( ) Atividades continuadas, que visam a melhoria da vida da população e cujas ações estejam voltadas
para as necessidades básicas da população, observando os objetivos, princípios e diretrizes
estabelecidas nessa lei.
a) 1, 3 e 2
b) 2, 3 e 1
c) 2, 1 e 3
d) 3, 1 e 2
17. Quanto aos benefícios previstos na Rede Socioassistencial, assinale a alternativa correta:
a) A transferência de renda visa ao pagamento de auxílio por natalidade ou morte, ou para atender
necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária, com prioridade para a criança, a
família, o idoso, a pessoa com deficiência, a gestante a nutriz e nos casos de calamidade pública.
b) Os benefícios eventuais são programas que visam o repasse direto de recursos dos fundos de
Assistência Social aos beneficiários, como forma de acesso, à renda, visando o combate a fome, à
pobreza e outras formas de privação de direitos, que levem à situação de vulnerabilidade social, criando
possibilidades para a emancipação, o exercício da autonomia das famílias e indivíduos atendidos e o
desenvolvimento local.
c) Os benefícios de prestação continuada consistem no repasse de 1 (um) salário mínimo mensal ao
idoso com (65 anos ou mais) e a pessoa com deficiência que comprovem não ter meios para suprir sua
subsistência ou de tê-la suprida por sua família.
d) O BPC compõe o nível de proteção social especial, sendo seu repasse efetuado diretamente a
família ou a representante legal do beneficiário.
18. Assinale a opção correta: A rede socioassistencial da Política de Assistência Social se organizará
a partir dos seguintes parâmetros:
a) Porta de entrada unificada dos serviços para a rede de proteção social básica, por
intermédio de unidades de referência e para a rede de proteção social especial por centrais de
acolhimento e controle de vagas.
b) Caráter privado e complementar entre as ações governamentais e não-governamentais de
Assistência Social evitando paralelismo, fragmentação e dispersão de recursos.
c) Hierarquização da rede pela complexidade dos serviços e abrangência nacional de sua capacidade
em face da demanda.
d) Caráter descontínuo e desordenado, planejado com recursos garantidos em orçamento público, bem
como com recursos próprios da rede não-governamental.
19. Acerca da proteção social básica prevista na PNAS, assinale a alternativa incorreta:
a) A proteção social básica opera por meio da atenção à família, seus membros e indivíduos mais
vulneráveis.
b) Considera-se “família referenciada” na proteção social básica, aquela que vive em áreas
caracterizadas como de vulnerabilidade, definidas a partir de indicadores estabelecidos por órgão
federal, pactuados e deliberados.
c) A proteção social básica tem como unidade de medida a família referenciada em razão da
metodologia de fortalecimento do convívio familiar, do desenvolvimento da qualidade de vida da família
na comunidade e no território onde vive.
d) O PAEFI faz parte dos serviços a serem prestados na proteção social básica.
20. A proteção social especial tem por referência a ocorrência de situações de risco ou
violação de direitos. Não fazem parte do público atendido por essa proteção:
a) Crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil.
b) Crianças e adolescentes em situação de abuso e/ou exploração sexual.
c) Famílias com presença de formas de negligência, maus tratos e violência.
d) Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.
21. Em relação ao Plano de Assistência Social de que trata o art. 30 da LOAS, analise as afirmativas a
seguir.
I. O Plano de Assistência Social, é um instrumento de planejamento estratégico que organiza, regula e
norteia a execução da PNAS na perspectiva do SUAS.
II. A elaboração do Plano de Assistência Social é de responsabilidade do órgão gestor da
política que o submete à aprovação do conselho de assistência social.
III. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar os
respectivos Planos de Assistência Social a cada 2 (dois) anos, de acordo com os períodos
de elaboração do Plano Plurianual - PPA.

Assinale:
a) se somente a afirmativas I estiver correta
b) se somente a afirmativa II estiver correta
c) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas
d) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas
22. Segundo a NOB/SUAS a realização de diagnóstico socioterritorial compõe a elaboração dos Planos
de Assistência Social em cada esfera de governo e tem por base o conhecimento da realidade a partir
da leitura dos territórios, microterritórios ou outros recortes socioterritoriais. Baseado nessa assertiva,
assinale o item correto com relação a seguinte sentença, “A realização de diagnóstico socioterritorial
requer”:
a) identificação parcial da rede socioassistencial disponível no território.
b) Processo descontínuo de investigação das situações de risco e vulnerabilidade
social presentes nos territórios.
c) Reconhecimento fragmentado da oferta e da demanda por serviços socioassistenciais.
d)
Utilização
de
dados
territorializados
disponíveis
nos
sistemas
oficiais
de
informações.
23. Assinale o item que não faz parte do processo de acompanhamento da gestão, aos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais do SUAS, realizado pela União, pelos Estados,
pelo Distrito Federal e pelos Municípios:
a) Atendimento ao usuário
b) Análise de dados do Censo SUAS
c) Apuração de denúncias
d) Fiscalizações e auditorias
24. Acerca do papel dos Conselhos de Assistência Social, analise as assertivas e assinale V para a
afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) Os Conselhos de Assistência Social, em seu caráter consultivo, têm um papel irrelevante no SUAS.
( ) É responsabilidade dos Centros de Referência de Assistência Social a discussão de
metas e prioridades orçamentárias, no âmbito do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes
Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, podendo para isso realizar audiências públicas.
(
) Incumbe aos Conselhos de Assistência Social exercer o controle e a fiscalização
dos Fundos de Assistência Social.
As afirmativas são, respectivamente,
a) V, F e F
b) V, F e V
c) F, V e V
d) F, F e V
25.
São
consideradas
ferramentas
de
gestão,
que
orientam o
processo
organização do SUAS, exceto:
a) O conecte SUS
b) O Censo SUAS
c) O Cadastro Único
d) O Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - o SISC

de

26. Segundo a gestão do trabalho no SUAS, compreende-se por ações relativas à valorização do
trabalhador, na perspectiva da desprecarização da relação e das condições de trabalho, exceto:
a) A realização de concurso público.
b) A instituição de planos de cargos, carreira e salários (PCCS).
c) A disfunção salarial em relação à produtividade do trabalhador.
d) A instituição de observatórios de práticas profissionais.
27. São instâncias deliberativas do SUAS, de caráter permanente e composição paritária entre governo
e sociedade civil:
I - o Conselho Nacional de Assistência Social;
II - os Conselhos Estaduais de Assistência Social;
III - o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal;
IV - os Conselhos Municipais de Assistência Social.
Assinale:
a) se somente os itens I e II estiverem corretos
b) se somente os itens I, III e IV estiverem corretos
c) se somente os itens II e IV estiverem corretos
d) se todas as afirmativas estiverem corretas

28. De acordo com a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social - NOB/SUAS,
a Conferência de Assistência Social deve reunir-se ordinariamente a cada:
a) Excepcionalmente a cada ano
b) Eventualmente de dois em dois anos
c) Semestralmente
d) A cada 04 anos
29. Analise as assertivas e assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) As conferências de assistência social são instâncias deliberativas colegiadas do
SUAS, vinculadas à estrutura do órgão gestor de assistência social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, com caráter permanente e composição paritária entre
governo e sociedade civil.
( ) Os conselhos de assistência social são instâncias que têm por atribuições a
avaliação da política de assistência social e a definição de diretrizes para o aprimoramento
do SUAS, ocorrendo no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
( ) Para a realização das conferências, os órgãos gestores de assistência social
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deverão prever dotação
orçamentária e realizar a execução financeira, garantindo os recursos e a infraestrutura
necessários.
As afirmativas são, respectivamente,
a) V, F e F
b) F, F e V
c) V, F e V
d) F, V e V
30. São princípios éticos que orientam a intervenção dos profissionais da área de assistência
social, exceto:
a) Defesa intransigente dos direitos socioassistenciais.
b) Compromisso em garantir atenção profissional direcionada para construção de projetos
pessoais e sociais para autonomia e sustentabilidade.
c) Proteção à privacidade dos usuários, observado o sigilo profissional, preservando sua
privacidade e opção e resgatando sua história de vida.
d) Embargo do acesso dos usuários aos serviços oferecidos pelas instituições. (proibição aos
assistentes sociais.
31. Assinale o item que contém as profissões que compõem obrigatoriamente as equipes de referência
da Proteção Social Especial de Média Complexidade:
a) Assistente Social, Psicólogo e Advogado
b) Assistente Social, Pedagogo e Nutricionista
c) Psicólogo, Advogado e Educador Físico
d) Assistente Social, Psicólogo e Administrador
32. Com relação a Política Nacional de Capacitação preconizada na NOB RH /SUAS Assinale a
opção incorreta:
a) A capacitação no âmbito do SUAS deve restringir-se aos profissionais da Assistência Social pois são
eles os executores da Política de Assistência Social.
b) A capacitação no âmbito do SUAS deve destinar-se a todos os atores da área da Assistência Social
– gestores, trabalhadores, técnicos e administrativos, dos setores governamentais e não
governamentais integrantes da rede socioassistencial, e conselheiros.
c) A capacitação no âmbito do SUAS deve respeitar as diversidades e especificidades regionais e locais
na elaboração dos planos de capacitação, observando, entretanto, uma uniformidade em termos de
conteúdo e da carga horária.
d) A capacitação no âmbito do SUAS deve estimular a criação de escolas de governo e
parcerias com instituições de ensino, organismos governamentais e não-governamentais.
33. Conforme a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, assinale a opção correta: o
“serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em
situação de ameaça ou violação de direitos” é denominado de:
a) Serviço de Acolhimento Institucional.
b) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF.
c) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI.
d) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias.

34. De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, organizada por níveis de
complexidades do SUAS, assinale quais itens descritos abaixo correspondem à proteção social
especial:
I. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família
II. Serviço Especializado em Abordagem Social
III. Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
IV. Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua.
Assinale:
a) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas
b) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas
c) se somente as afirmativas II e IV estiverem corretas
d) se todas afirmativas estiverem corretas
35. Em relação a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, correspondem ao Serviço de
Proteção Social Especial de Alta Complexidade, exceto:
a) Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade
Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC).
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.
36. Acerca da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, assinale a opção que não descreve
o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF:
a) É baseado no respeito à heterogeneidade dos arranjos familiares, aos valores, crenças e identidades
das famílias.
b) Fundamenta-se no fortalecimento da cultura do diálogo, no combate a todas as
formas de violência, de preconceito, de discriminação e de estigmatização nas relações familiares.
c) Tem por princípios norteadores a universalidade e gratuidade de atendimento, cabendo
exclusivamente à esfera estatal sua implementação.
d) Na sua operacionalização é necessário a elaboração do Plano Individual de Atendimento (PlA).
37. Não é público do CRAS:
a) Famílias beneficiárias do PBF
b) Jovens fora da escola
c) Pessoas em situação de rua e mendicância
d) Beneficiários do BPC
38. São objetivos do Programa Criança Feliz, exceto:
a) Analisar a realidade socioeconômica das gestantes e de suas famílias.
b) Colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias para o
desempenho da função de cuidado, proteção e educação de crianças na faixa etária de até seis anos
de idade.
c) Mediar o acesso da gestante, das crianças na primeira infância e das suas famílias a políticas e
serviços públicos de que necessitem.
d) Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na
primeira infância e suas famílias.
39. O Programa Criança Feliz apresenta entre seus objetivos a promoção do desenvolvimento humano
a partir do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância e da
mediação e o acesso da gestante, das crianças e das suas famílias às políticas e serviços públicos de
que necessitem. Diante desses propósitos, assinale o item que apresenta um dos principais
componentes para o alcance dos objetivos do programa.
a) Visita institucional
b) Visita domiciliar
c) Atendimento individual
d) Trabalho focalizado apenas na criança até 06 anos
40. Conforme o Programa Criança Feliz assinale o tem que completa a lacuna: “O Programa Criança
Feliz é uma ação do ______________, instituído por meio do decreto nº 8.869/2016, de caráter
intersetorial, com a finalidade de promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância,
considerando sua família e seu contexto de vida”.
a) Governo Municipal - caráter setorial
b) Governo Estadual - caráter interdisciplinar
c) Governo Federal - caráter intersetorial
d) Governo do Distrito Federal - caráter comunitário

41. O Programa Criança Feliz tem como públicos prioritários, exceto:
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 BPC.
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.
d) Famílias em situação de pobreza e extrema pobreza do Cadastro Único.
42. De acordo com o Programa Criança Feliz analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa
correta.
I - É uma estratégia alinhada ao marco legal da Primeira Infância que traz as diretrizes para a
formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à
especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no
desenvolvimento do ser humano.
II - Surge como uma importante ferramenta para que famílias com crianças entre zero e seis anos
ofereçam a seus pequenos meios para promover seu desenvolvimento integral.
Assinale:
a) se somente a afirmativa I estiver correta
b) se somente a afirmativa II estiver correta
c) se todas as afirmativas estiverem corretas
d) se todas as afirmativas estiverem incorretas
43. Conforme o Programa Criança Feliz a equipe mínima de referência para a realização das ações do
Programa Criança Feliz é composta de:
a) 02 profissionais (visitadores) de nível médio ou superior para cada 30 beneficiários e 02 profissionais
(supervisores) de nível superior para até 15 visitadores.
b) 01 profissional (visitador) de nível médio ou superior para cada 30 beneficiários e 01 profissional
(supervisor) de nível superior para até 15 visitadores.
c) 03 profissionais (visitadores) de nível médio ou superior para cada 30 beneficiários e 01 profissional
(supervisor) de nível superior para até 15 visitadores.
d) 03 profissionais (visitadores) de nível médio ou superior para cada 30 beneficiários e 02 profissionais
(supervisores) de nível superior para até 15 visitadores.
44. Acerca do Programa Criança Feliz assinale V para verdadeiro e F para falso:
( ) O visitador é um profissional de no mínimo nível médio, responsável por realizar as visitas
domiciliares em consonância com as diretrizes e metodologias do Programa.
( ) O Supervisor é um profissional de nível superior da própria gestão da Assistência Social responsável
por coordenar a regulamentação local do Programa Criança Feliz.
( ) O Coordenador Municipal é um profissional de nível superior encarregado do apoio técnico aos
visitadores.
As afirmativas são, respectivamente,
a) V, F e F
b) F, V e V
c) F, F e V
d) V, V e F
45. Assinale a opção correta que caracteriza um dos papeis do Coordenador Municipal do Programa
Criança Feliz:
a) Supervisionar a implementação e o desenvolvimento das visitas domiciliares
b) Ministrar a capacitação dos visitadores
c) Instituir do Comitê Gestor
d) Organizar o plano mensal de trabalho dos visitadores
46. Sobre o conceito do Cadastro Único é correto afirmar que:
a) É um benefício oferecido pelo Governo Federal às famílias de baixa renda.
b) É um instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa
renda para a formulação e a implantação de políticas públicas capazes de promover a melhoria de vida
dessas famílias.
c) É um instrumento que permite a Assistência Social identificar famílias que ganham até 1/4 do salário
mínimo, o que é obrigatoriamente utilizado para seleção de beneficiários e integração de programas
sociais do governo federal.
d) É um instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa
renda, a ser obrigatoriamente utilizado somente para seleção de beneficiários e integração de
programas sociais do governo municipal.

47. Acerca do Cadastro Único assinale a opção correta. Os dados e as informações coletados para a
digitação no Sistema do Cadastro Único são processados na base:
a) Nacional
b) Descentralizada
c) Administrativa
d) Técnica
48. Devem ser inclusas no Sistema de Cadastro Único as famílias de baixa renda, que possuem o
seguinte perfil:
I - Famílias com renda per capita igual ou inferior a meio salário mínimo.
II - Famílias com renda total igual ou inferior a 3 (três) salários mínimos.
III - Famílias com renda superior às supracitadas, que sejam público alvo de programas sociais das
três esferas de Governo que utilizam a base do Cadastro Único.
Assinale:
a) se somente a afirmativas I estiver correta
b) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas
c) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas
d) se todas afirmativas estiverem corretas
49. São programas e benefícios sociais do Governo Federal que utilizam o Cadastro Único como base
para seleção das famílias, exceto:
a) Programa Minha Casa, Minha Vida
b) Programa de distribuição de medicamentos
c) Programa de Cisternas
d) Isenção de Taxas em Concursos Públicos
50. O Programa Bolsa Família (PBF) foi um programa de transferência de renda do Governo Federal,
que vigorou durante 18 anos no Brasil. Assinale a opção correta que apresenta o programa que vai
substituí-lo:
a) Programa Brasil Carinhoso
b) Programa Bolsa Verde
c) Programa Auxílio Brasil
d) Programa Mais Infância

