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ASSISTENTE SOCIAL - CRAS 

 

01. Considerando as características do CRAS analise 
as proposições a seguir: 
I – O Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS) é uma unidade pública estatal 
descentralizada da política de assistência social, 
responsável pela organização e oferta de serviços 
de proteção social básica do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) nas áreas de 
vulnerabilidade e risco social; 
II – Os serviços do CRAS, de caráter preventivo, 
protetivo e proativo, devem ser ofertados 
diretamente no CRAS, mesmo que não disponha de 
espaço físico e equipe compatível; 
III – A Oferta dos serviços no CRAS deve ser 
planejada e depende de um bom conhecimento do 
território e das famílias que neles vivem, suas 
necessidades, potencialidades, bem como do 
mapeamento da ocorrência das situações de risco 
e de vulnerabilidade social e das ofertas existentes. 
Sobre as assertivas acima, podemos AFIRMAR:  
a) Apenas a assertiva I é correta; 
b) Apenas a assertiva II é correta; 
c) Apenas a assertiva III é correta; 
d) As assertivas I e II são corretas; 
e) As assertivas I e III são corretas; 
 

02. Ainda sobre o CRAS, julgue os itens a seguir: 
(...) O CRAS é uma unidade de acesso aos direitos 
socioassistenciais; 
(...) O CRAS efetiva a referência e a 
contrareferência do usuário na rede 
socioassistencial, sendo que a função de referência 
é exercida sempre que a equipe do CRAS recebe o 
encaminhamento do nível de maior complexidade 
(proteção social especial) e garante a proteção 
básica, inserindo o usuário em serviço, benefício, 
programa e/ou projeto de proteção básica; já a 
função de contrareferência se materializa quando a 
equipe processo, no âmbito do SUAS, as demandas 
oriundas das situações de vulnerabilidade e risco 
social detectadas no território, de forma a garantir 
ao usuário o acesso à renda, serviços, programas e 
projetos, conforme a complexidade da demanda. 
(...) O CRAS é uma unidade da rede socioassitencial 
de proteção social básica que se diferencia das 
demais, pois além da oferta de serviços e ações, 
possui as funções exclusivas de oferta pública do 

trabalho social com famílias do PAIF e de gestão 
territorial da rede socioassistencial de proteção 
social básica; 
(...) Apenas alguns CRAS em funcionamento podem 
desenvolver a gestão da rede socioassistencial de 
proteção social básica do seu território e oferta do 
programa de atenção integral à família – PAIF, 
dependendo das fontes de financiamento. 
a) VFVF; 
b) VFVV; 
c) FVFF 
d) VVFF 
e) FFVV 
 
03. Quanto aos direitos das famílias usuárias do 
CRAS, é INCORRETO afirmar: 
a) ter acesso ao registro dos seus dados, se assim 
desejar; 
b) ter sua identidade e singularidade preservadas e 
sua história de vida respeitada; 
c) de conhecer o nome e a credencial de quem o 
atende; 
d) poder avaliar o serviço recebido, sendo 
facultada a oferta de espaço de escuta para 
expressar sua opinião; 
e) ter seus encaminhamentos por escrito, 
identificados com o nome do profissional e seu 
registro no Conselho ou Ordem Profissional, de 
forma clara e legível; 
 
04. São elementos que constituem o Plano 
Municipal de Assistência Social: 
I – Destinação de fonte de custeio permanente e 
obrigatória, exclusiva, do Município; 
II – Estabelecimento de diretrizes e prioridades; 
III – Estabelecimento das ações de monitoramento 
e avaliação; 
IV – Adoção dos objetivos previamente definidos 
pelo governo do Estado; 
a) I e II 
b) II e IV 
c) II, III e IV 
d) II e III 
e) I e IV 
 
05. Quanto a implantação do CRAS é INCORRETO 
afirmar: 
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a) O CRAS deve localizar-se em áreas que 
concentram situações de vulnerabilidade e risco 
social; 
b) Em caso de impossibilidade temporária de 
implantação do CRAS (não existência de imóvel 
compatível, grande incidência de violência, dentre 
outros), a unidade deve ser instalada em local 
próximo ao território de abrangência; 
c) Os territórios com concentração de famílias 
pobres são mais vulneráveis pois, desprovidos de 
serviços, o que evidencia a necessidade de maior 
atenção do Estado. 
d) Os Municípios de pequeno porte poderão optar 
pela implantação do CRAS no centro da cidade; 
e) O CRAS pode localizar-se em áreas centrais, ou 
seja, áreas de maior convergência da população, 
mesmo que isso não represente acesso mais 
facilitado para famílias vulneráveis, das áreas 
urbanas e rurais. 
 
06. Quanto ao número de famílias a serem 
referenciadas aos CRAS, NÃO podemos afirmar: 
a) É irrelevante o porte do Município em relação ao 
número de famílias a serem referenciadas pelo 
CRAS; 
b) O número de famílias que vivem no território 
constitui parâmetro para a capacidade de 
atendimento do CRAS; 
c) A estrutura física e da equipe de referência do 
CRAS também tem correlação com o número de 
famílias atendidas; 
d) O Plano Municipal de Assistência Social indica 
que seja apresentada o mapa do Município em 
territórios de vulnerabilidade; 
e) As equipes volantes podem existir em regiões 
nas quais há a instalação de um CRAS que deve 
cobrir uma área grande. 
 
07. Constituem atividades necessárias à 
implantação de um CRAS e à oferta dos serviços 
socioassitenciais, em especial do PAIF, EXCETO: 
a) selecionar, admitir e capacitar a equipe de 
referência; 
b) planejar com outras instâncias sociais a 
implantação da unidade; 
c) caracterizar as necessidades de articulação, 
extensão e hierarquização da rede; 

d) repassar para a iniciativa privada a implantação 
das condições físicas, institucionais materiais 
necessárias; 
e) buscar conhecer os acessos da população aos 
serviços. 
 
08. Constituem espaços que todo CRAS deve 
dispor, EXCETO: 
a) sala administrativa; 
b) playground; 
c) recepção; 
d) sala de atendimento; 
e) sala de uso coletivo. 
 
09. Julgue os itens a seguir: 
I – Atenção especial deve ser dada à acessibilidade. 
Os espaços físicos do CRAS devem atender às 
normas da ABNT; 
II – O espaço físico do CRAS itinerante deve possuir 
os mesmos ambientes e respeitar as mesmas 
características que o espaço físico das unidades 
físicas; 
III – O espaço físico do CRAS que referencia povos e 
comunidades tradicionais deve ser da sua cultura. 
Sobre as assertivas acima, podemos AFIRMAR: 
a) a assertiva I é a única correta; 
b) todas as assertivas estão incorretas; 
c) todas as assertivas estão corretas; 
d) a assertiva II e III são corretas; 
e) a assertiva II e III são incorretas; 
 
10. Qual das assertivas CORRETA que consta as 
atribuições do coordenador do CAPS: 
a) Apoiar o trabalho técnico de nível superior da 
equipe de referência do CRAS, em especial no que 
se refere às funções administrativas; 
b) Mediação de grupos de famílias dos PAIF; 
c) Participação das atividades de capacitação (ou 
formação continuada) da equipe de referência do 
CRAS. 
d) Articular, acompanhar e avaliar o processo de 
implantação do CRAS e a implantação dos 
programas, serviços, projetos de proteção social 
básica operacionalizadas nessa unidade; 
e) Acompanhamento das famílias em 
descumprimento de condicionalidades. 

 

 




