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Processo Seletivo Simplificado – CRAS
Edital 67/2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONHECIMENTOS GERAIS – LÍNGUA PORTUGUESA
1. Assinale a opção cujo complemento verbal tem a função de objeto indireto.
A) Preveniram antecipadamente os jovens do perigo.
B) Maria comprou um carro novo.
C) Conheço aqueles dois rapazes.
D) As crianças menores acreditam em contos de fada.
2. Para que se respeite a concordância verbal, será preciso corrigir a frase:
A) Têm havido dúvidas sobre a capacidade do sistema de saúde cubano.
B) Têm sido levantadas dúvidas sobre a capacidade do sistema de saúde cubano.
C) Será que o sistema de saúde cubano tem suscitado dúvidas sobre sua eficácia?
D) Que dúvidas têm propalado os adversários de Cuba sobre seu sistema de saúde?
3. As normas de concordância verbal estão plenamente respeitadas na frase:
A) Não se imputem aos adolescentes de hoje a exclusiva responsabilidade pelo fato, lastimável, de
aspirarem a tão pouco.
B) A presença maciça, em nossas telas, de tantas ficções, não nos devem fazer crer que sejamos
capazes de sonhar mais do que as gerações passadas.
C) Se aos jovens de hoje coubesse sonhar no ritmo das ficções projetadas em nossas telas, múltiplos
e ágeis devaneios se processariam.
D) Ficaram como versões melhoradas da nossa vida acomodada de hoje o vestígio dos nossos sonhos
de ontem.
4. Indique a alternativa em que haja ERRO de concordância:
A) Terminadas as aulas, os alunos viajaram.
B) Esta maçã está meia podre.
C) É meio-dia e meia.
D) Dinheiro, benefícios pessoais, chantagens, nada podia corrompê-lo.
5. Considere as seguintes formas verbais:
1. havia recebido
2. tinha recebido
3. estava recebendo
4. iria estar recebendo
Na frase “Todas as notícias daquele dia foram redigidas a partir dos documentos que a direção do
jornal recebera do Ministério Público”, a forma verbal grifada pode ser substituída, mantendo-se a
relação de sentido temporal e sem prejuízo à obediência à língua culta, por:
A) 4 apenas.
B) 1, 2 e 3 apenas.
C) 3 e 4 apenas.
D) 1 e 2 apenas.
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6. Os princípios que regem a assistência social, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS), são os seguintes:
I - Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade
econômica.
II - Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável
pelas demais políticas públicas.
III - Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de
qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação
vexatória de necessidade.
IV - Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza,
garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais.
V - Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos
recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão.
Estão CORRETAS
A) apenas I, II e III.
B) apenas I, II, III e IV.
C) apenas II, III, IV e V
D) todas as afirmativas estão corretas
7. De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social - Lei 8.742/93 - a assistência social tem por
objetivo:
A) universalizar os direitos sociais, respeitando a dignidade do cidadão.
B) amparar as crianças e adolescentes carentes.
C) respeitar a dignidade do cidadão, a sua autonomia e o seu direito aos benefícios sociais.
D) divulgar os benefícios sociais, programas e projetos sociais oferecidos pelo poder público.
8. Se o idoso ou seus familiares não possuir condições econômicas de prover o seu sustento, impõese ao Poder Público esse provimento no âmbito:
A) dos Conselhos Municipais da Saúde.
B) da Assistência Social.
C) dos Conselhos Estaduais dos Idosos.
D) da Prefeitura.
9. Sobre “Proteção Social”, (NOB/SUAS) – podemos afirmar que sua linha de ocupação está nas
vitimizações, fragilidades, contingências, vulnerabilidades e ___________ que os cidadãos enfrentam
na trajetória de seu ciclo de vida.
A) parcerias.
B) riscos.
C) dúvidas.
D) deslizes.
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proteção social.
A) protecionista.
B) amplo.
C) preventivo.
D) democrático.
11. Como dever ser formada a equipe do CRAS de pequeno porte?
A) 2 técnicos de nível superior, 2 técnicos de nível médio.
B) 1 técnico de nível superior, 1 técnico de nível médio.
C) 2 técnicos de nível superior, 1 técnico de nível médio.
D) 1 técnico de nível superior, 2 técnicos de nível médio.
12. O que é um Centro de Referência da Assistência Social – CRAS?
A) É uma unidade pública estatal destinada ao atendimento socioassistencial de famílias.
B) Instância de articulação, pactuação e deliberação que compõem o processo democrático.
C) A proteção Social de Assistência Social a hierarquizada em básica e especial e, ainda, tem níveis de
complexidade do processo de proteção.
D) Acompanhar e avaliar a gestão de recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos
programas e projetos aprovados.
13. Quais destas garantias não fazem parte da proteção Social de Assistência Social, ao ter por
direção o desenvolvimento humano e social e os direitos de cidadania.
A)a segurança do convívio ou vivencia familiar, comunitária e social.
B)A segurança de acolhida, a segurança social de renda.
C)A segurança do trabalho.
D)A segurança de sobrevivência a riscos circunstanciais.
14. A rede socioassistencial é um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade,
que ofertam:
A) habitação, serviços, programas e recursos;
B) benefícios, serviços, programas e projetos;
C) recursos, BPC, habitação e segurança;
D) proteção, habitação, segurança e benefícios.
15. Os serviços socioassistenciais no SUAS são organizados segundo as seguintes referências:
A) vigilância social, proteção social e defesa social e institucional;
B) direito do usuário, controle social e proteção social;
C) a informação, o monitoramento e a avaliação;
D) nenhuma das alternativas estão corretas.
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CNAS deve:
I- atuar como instância de recurso dos Conselhos de Assistência Social;
II- deliberar sobre as regulações complementares a esta Norma;
III- deliberar sobre as pactuações da CIT;
IV- aprovar critérios de partilha.
Estão corretas:
A ) I, III e IV
B) II, III e IV
C) I, II e III
D) todas as alternativas estão corretas.
17. Nos termos da NOB/SUAS aprovada através da Resolução CNAS 33/2012, é o instrumento de
planejamento estratégico que organiza, regula e norteia a execução da Política Nacional de
Assistência Social sob a perspectiva SUAS e é elaborado pelo órgão gestor da política de Assistência
Social:
A) Programa de Atenção Básica
B) CRAS
C) PAS – Plano de Assistência Social
D) PAIF – Programa de Proteção e Atendimento Integral à Famíla
18. Instrumentos de gestão financeira e orçamentária da União, dos Estados e do Distrito Federal e
dos Municípios na execução das políticas de assistência Social:
A) CRAS
B) CREAS
C) Plano de Assistência Social
D) Fundo de Assistência Social
19. A execução dos projetos de enfrentamento à pobreza compete:
A) Pelos Municípios com exclusividade e diretamente
B) Pelos Municípios incluindo parcerias com entidades privadas
C) Somente pelo CRAS
D) Somente pelo CRAS e pelo CREAS
20. São as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do SUAS e
são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de
vulnerabilidade temporária e de calamidade pública:
A) Benefícios de prestação continuada
B) Benefícios assistenciais permanentes
C) Benefícios eventuais
D) Serviços socioassistenciais
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