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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Além das desculpas e das falhas 

  

A rede televisiva brasileira foi montada em bases comerciais, apesar de ter recebido grandes 

investimentos do Estado, seja por meio do sistema público de satélites e retransmissoras, por meio 

de concessões gratuitas das frequências ou por isenção de impostos, por financiamento e 

publicidade paga. 

 Segue, em geral, o modelo privado americano. A experiência europeia inicialmente voltou-

se para a TV pública, criada e mantida com os recursos do Estado. Houve exemplos de sucesso, 

alguns de fracasso. O Brasil inicialmente tentou criar emissoras educativas, cujo potencial, em tese, 

estaria voltado à elevação da formação cultural e do conhecimento. A estratégia sofreu muitos 

reveses por décadas, com sucessos pontuais de alguns programas e experiências educacionais. 

(Adaptado de Revista Época, ago. 2018) 

01. Analise as assertivas abaixo: 

I. O Brasil não tem emissoras educativas. 

II. A rede televisiva comercial é mais dinâmica na programação. 

III. O Estado só investe diretamente nas TVs comercias. 

IV. A TV pública não tem sucesso, porque apresenta programas culturais. 

De acordo com o texto, não está correto o que se afirma em: 

A) I e II apenas. 

B) I, II, III apenas. 

C) II, III e IV apenas. 

D) Todas as assertivas estão incorretas. 

 

02. Os vocábulos destacados no enunciado a seguir são respectivamente: “Segue, em geral, o 

modelo privado americano. A experiência europeia inicialmente voltou-se para a TV pública, 

criada e mantida com os recursos do Estado”. 

A) Verbo conjugado no presente do indicativo e adjetivo feminino. 

B) Verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo e substantivo feminino. 

C) Verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo e verbo no particípio. 

D) Verbo conjugado no futuro do pretérito do indicativo e verbo no gerúndio. 
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03. Os vocábulos: televisão, brasileira, concessões e educacionais são formados respectivamente 

pelos processos de: 

A) Aglutinação; composição – sufixação; composição – prefixação; composição – sufixação.   

B) Aglutinação; derivação – sufixação; composição – prefixação; composição – sufixação.   

C) Hibridismo; composição – sufixação; composição – prefixação; derivação – sufixação.   

D) Hibridismo; derivação – sufixação; derivação – prefixação; derivação – sufixação.   

 

04. Com relação à concordância verbal, assinale as alternativas com (V) verdadeiro ou (F) falso.  

(   ) O verbo assistir no sentido de ajudar não aceita preposição.  

(   ) O verbo haver no sentido de existir aceita plural. 

(   ) O verbo aspirar no sentido de desejar é aplicado com a preposição “a”. 

(   ) O verbo preferir no sentido de ter preferência exige a preposição “de”. 

(   ) Os verbos chover e nevar, referindo-se a fenômenos da natureza, recebem plural. 

A) V, F, V, F, F. 

B) V, V, V, F, F. 

C) V, F, V, F, V. 

D) F, F, F, F, F. 

 

05. Marque a alternativa que apresenta pontuação correta: 

A) Na mesma época recebeu um convite para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade, com 

mensalidades, em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

B) Na mesma época, recebeu um convite para dar aulas no Insper, uma conceituada faculdade, com 

mensalidades em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

C) Na mesma época, recebeu um convite, para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade com 

mensalidades em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

D) Na mesma época, recebeu um convite para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade com 

mensalidades, em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

 

06. Assinale a alternativa que apresenta período composto por coordenação e subordinação. 

A) Chegou cedo, pois precisa atender às crianças. 

B) Ocorreu um acidente. A ambulância foi chamada. A vítima não resistiu. 

C) A mãe da criança não veio à escola, mas justificou a ausência. 

D) É necessário que todos participem do evento, pois serão discutidos temas importantes. 
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07. Considere os enunciados: 

I. A equipe de gravação definiu a ordem de apresentação do estudo. 

II. Existem, ainda, elementos deixados na cena do crime. 

III. No ambiente urbano, ocorrem cenas de violência. 

IV. Meus amigos assistiram ao filme de terror calados. 

Os termos sintáticos destacados são respectivamente: 

A) Objeto indireto; sujeito; adjunto adverbial; adjunto adnominal. 

B) Sujeito; objeto direto; adjunto adnominal; adjunto adverbial. 

C) Objeto direto; sujeito; adjunto adnominal; adjunto adverbial. 

D) Objeto direto; sujeito; adjunto adverbial; adjunto adnominal. 

 

08. Assinale o enunciado que apresenta ambiguidade de sentido. 

A) Saiu cedo de casa, pois morava longe do trabalho. 

B) Estava triste, no entanto, sorria para todos que se aproximavam. 

C) Encontrou a mãe e correu para abraçá-la, derrubando-a. 

D) A jovem encontrou o rapaz caído em seu quarto. 

 

09. Considerando o gênero textual, analise os enunciados. 

I. O infográfico apresenta informações visuais, números, imagens, resumindo o texto. 

II. A interpretação da charge depende do conhecimento de mundo e de conteúdo do leitor. 

III. A crônica caracteriza-se por não apresentar uma crítica social. 

IV. O texto informativo diferencia-se do texto opinativo por ser menos objetivo. 

Está correto: 

A) Apenas o que se afirma em IV. 

B) Apenas o que se afirma em III e IV. 

C) Apenas o que se afirma em I e II. 

D) Apenas o que se afirma em II. 

 

10. De acordo com a norma culta padrão, assinale o enunciado que não apresenta inadequação. 

A) Chegou à casa dos pais e foi a cozinha preparar um lanche. 

B) O professor visou o conhecimento dos estudantes quando prestou novas explicações. 

C) Traz contigo o anel, presente de noivado, para ser retificado pelo ourives. 

D) O jornal deverá ser distribuído de forma gratuíta aos associados adimplentes. 
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Matemática 

 

11. Uma turma de Administração da UNOMISTER do Oeste de Santa Catarina – SC, vai realizar 

um estudo estatístico sobre os salários recebidos por 5 vendedores de uma Loja de Móveis. Os 

salários ganhos pelos vendedores são: (2.800 - 1.100 - 2.600 - 2.400 - 1.800). A Média aritmética e 

a Mediana, são as seguintes, respectivamente: 

A) Média = 2.140 e Mediana = 2.600. 

B) Média = 2.140 e Mediana = 2.800. 

C) Média = 2.140 e Mediana = 1.800. 

D) Média = 2.140 e Mediana = 2.400. 

 

12. Temos um Triângulo Retângulo, um Isósceles, um Escaleno. Essas figuras pertencem, 

teoricamente a uma mesma família. Por pertencer a uma “mesma família” podemos encontrar 

algumas características ou uma característica a seguir, “comum para os três Triângulos”. Marcar a 

resposta Correta.   

A) Todos os lados são iguais para as três figuras. 

B) Todos os ângulos são iguais para as três figuras. 

C) Em todos esses triângulos a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. 

D) Em todos esses triângulos a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. 

 

13. Se colocarmos os pontos A(1,8), B(2,1) e C(4,2) e formarmos um triângulo poderemos calcular 

a área por Determinantes (em unidades de área). Nesse caso qual será a área desse triângulo 

formado no Sistema Cartesiano Ortogonal? 

A) Área = 15 unidades de área. 

B) Área = 7,5 unidades de área. 

C) Área = 30 unidades de área. 

D) Área = 1000 unidades de área. 

 

14. Na trigonometria pode-se através do Sistema Cartesiano Ortogonal e seus ângulos formados, 

utilizar o Teorema de Pitágoras. Como sabemos que essa aplicação pode ser realizada, pergunta-se: 

Qual o resultado de Sen²(x) + Cos²(x) = ? 

A) 60 graus. 

B) 180 graus. 

C) 0. 

D) 1. 



Concurso Público - Prefeitura Municipal de Romelândia - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 01/2018 

6 

Prova Coordenador do CRAS 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

15. Qual o volume de uma lata de querosene em forma de cilindro, com raio de 20 centímetros e 

altura de 50 centímetros (usar π = 3,14)?  

A) Volume = 62.800m³. 

B) Volume = 628cm³. 

C) Volume = 62.800cm³. 

D) Volume = 62,8m³. 

 

Conhecimentos gerais 

 

16. O Território do Iguaçu foi um território federal criado pelo Decreto-Lei n.º 5.812, de 13 de 

setembro de 1943, pelo governo brasileiro de Getúlio Vargas e extinto em 18 de setembro de 1946, 

pela Constituição de 1946. O Território do Iguaçu abrangia parte do atual estado do Paraná e parte 

do estado de Santa Catarina. A ideia de criar novos territórios federais estava relacionada 

principalmente com a soberania nacional sobre as regiões de fronteira. O Território do Iguaçu tinha 

como capital a cidade de: 

A) Aparecida dos Portos (atual Cascavel) – PR. 

B) Iguaçu (atual Laranjeira do Sul) – PR. 

C) Cruzeiro (atual Joaçaba) – SC. 

D) Xapecó (atual Chapecó) – SC. 

 

17. Desbravando a mata, abrindo estradas e construindo pontes à base de muito sacrifício, Romeu 

Granzotto, em companhia de seu irmão Rineu, instalou-se na gleba de terra a que deram o nome de 

Romelândia, topônimo derivado do prefixo Romeu e do sufixo lândia que significa (Romelândia – 

terra de Romeu). Romelândia (SC) foi elevado a categoria de Município em 23 de setembro de 

1963, (Fonte – IBGE). Romelândia (SC) foi emancipado do município de: 

A) Campo Erê (SC). 

B) Anchieta (SC). 

C) Chapecó (SC). 

D) São Miguel do Oeste (SC). 

 

18. Na História do Oeste Catarinense destaca-se a riqueza das matas. Araucárias, louros, cedros 

entre outras espécies, foram muito procuradas e moveu, em determinado momento, a economia da 

região. Também a erva mate foi bastante explorada e serviu, entre outros fatores, para dar início a 

colonização do Oeste catarinense. Esse território despertou o interesse da Argentina e do Paraná que 
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se diziam proprietários de parte das terras do Oeste Catarinense durante o processo de colonização. 

Sobre este fato, assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso.  

(    ) A disputa pelas terras do oeste catarinense, pelos argentinos ficou conhecido como “Questão 

de Missiones”.  

(    ) A disputa pelas terras do oeste catarinense, pelos brasileiros ficou conhecido como “Questão 

de Palmas”. 

(   ) Para justificar a posse das terras do oeste catarinense os argentinos afirmavam que o divisor 

entre Brasil e Argentina era o Rio das Antas, conhecido como Rio Peperi-Guaçu após o “Tratado de 

Santo Ildefonso”. 

(   ) O Conflito entre Brasil e Argentina, sobre as terras do Oeste catarinense, foi resolvido pelo 

Presidente dos Estados Unidos da América – Grover Cleveland. 

(    ) Atualmente, no oeste catarinense o marco divisor entre Paraná e Santa Catarina é o Rio Santo 

Antônio. 

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) F, F, V, F, V. 

B) V, F, V, F, V.  

C) V, V, F, V, F. 

D) F, V, V, F, F. 

  

19. A Guerra do Contestado foi um conflito armado entre a população cabocla e os exércitos legais 

do governo brasileiro. O conflito ocorreu entre 1912 e 1916 em uma região rica em madeira e erva-

mate. Referente ao conflito do Contestado assinale a alternativa incorreta. 

A) O conflito do contestado teve característica messiânicas. 

B) Deodato Manuel Ramos, vulgo "Adeodato" foi apontado como um dos últimos líderes dos 

“Revoltosos do Contestado”. 

C) Os caboclos decidiam criar um governo independente à Republica Brasileira sob o comando do 

Monge Antônio Conselheiro. 

D) O primeiro monge que ganhou fama foi João Maria de Agostini que peregrinou pregando e 

atendendo doentes na região do Contestado. 

 

20. Fronteira é um limite (linha) que divide dois países, estados ou cidades. O Brasil possui uma 

extensa fronteira. No total são 15.179km de fronteiras com diversos países da América do Sul. 

Dentre os países abaixo assinale aquele que não faz fronteira com o Brasil. 

A) Suriname. 
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B) Chile. 

C) Venezuela. 

D) Guiana. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

21. A assistência social, direito de todos e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não 

contributiva, que provê os mínimos sociais, realizadas através de um conjunto integrado de ações 

de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. Qual Lei 

nos assegura isso?  

A) Constituição Federal. 

B) Estatuto da Criança e do Adolescente. 

C) Lei Orgânica da Assistência Social. 

D) Lei Orgânica da Saúde. 

 

22. De acordo com a Lei Orgânica da Assistência, artigo 16, estabelece que as instâncias 

deliberativas do SUAS, de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade 

civil, são: 

A) O Fundo Nacional de Assistência Social, os Conselhos Municipais de Assistência Social e 

membros da sociedade civil. 

B) O Fundo Nacional de Assistência Social, os Conselhos Municipais de Assistência Social, a 

Conselho Internacional de Assistência Social e membros da sociedade civil. 

C) O Conselho Nacional de Assistência Social, os Conselhos Estaduais de Assistência Social, o 

Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, e os Conselhos Municipais de Assistência 

Social. 

D) 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, inclusive com despesas referentes a passagens e diárias de conselheiros 

representantes do governo ou da sociedade civil, quando estiverem no exercício de suas 

atribuições. 
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23. O Benefício de Prestação Continuada é a garantia de 1 (um) salário mínimo mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais e que comprovem não 

possuir meios de prover a própria manutenção e nem tê-la provida por sua família. Na hipótese de 

não existirem serviços no município de residência do benificiário, a quem deverá ser 

encaminhado:  

A) Ministério Público Federal. 

B) Conselho Municipal de Assistência Social. 

C) Centro de Referência de Assistência Social. 

D) Ao munícipio mais próximo que contar com a estrutura. 

 

24. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 87, apresenta as linhas de ação da 

política de atendimento: 

I. Políticas sociais básicas. 

II. Políticas e programas de assistência social, em caráter deliberativo. 

III. Serviços especiais de prevenção e acidentes ocorridos no seio familiar. 

IV. Serviços de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes 

desaparecidos. 

V. Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Apenas a I está correta. 

B) I, III, IV e V. 

C) I, II e IV. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

25. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, Art. 3º, Estatuto do Idoso, prevê garantias de 

prioridade para os idosos, assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 

Sobre o artigo, marque (V) verdadeiro ou (F) falso: 

(  ) Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter 

supletivo e biopsicossocial. 

(    ) Violação de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais 

gerações. 

(   ) Priorização do atendimento do idoso pela sociedade, em detrimento do atendimento asilar, 

exceto dos que não possuem ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. 

(    ) Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. 
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(     ) Garantia de acesso à rede de serviços locais de saúde e de assistência social. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) F, V, V, V, V. 

B) F, F, F, V, V. 

C) V, F, V, F, V. 

D) F, F, V, V, V. 

 

26. São objetivos do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, exceto: 

A) Consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, de modo articulado, operam a proteção social não 

contributiva e garantem os direitos dos usuários. 

B) Orientar-se pelo princípio da unidade e regular, em todo o território nacional, a hierarquia, os 

vínculos e as responsabilidades quanto à oferta dos serviços, benefícios, programas e projetos de 

assistência social. 

C) Universalidade: todos têm direito à proteção socioassistencial, prestada a quem dela necessitar, 

com respeito à dignidade e à autonomia do cidadão, sem discriminação de qualquer espécie ou 

comprovação vexatória da sua condição. 

D) Afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos como funções da política de 

assistência social. 

 

27. São eixos estruturantes da gestão do SUAS, exceto: 

A) Matricialidade sociofamiliar. 

B) Territorialização. 

C) Fortalecimento da relação burocrática entre estado e sociedade civil. 

D) Qualificação de recursos humanos. 

 

28. A proteção social de assistência social, ao ter por direção o desenvolvimento humano e social e 

os direitos de cidadania, possui garantias. Sobre a afirmativa, assinale a alternativa em que 

contenha todas as garantias: 

A) A segurança de acolhida, a segurança social de renda, a segurança do convívio ou vivência 

familiar, comunitária e social; segurança do desenvolvimento da autonomia individual, familiar e 

social, a segurança de sobrevivência a riscos circunstanciais. 

B) Direito de ir e vir, direito a saúde, direito ao bem estar social, direito de autonomia, direito de 

segurança social de renda. 
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C) Direito de acolhida, direito de segurança social de renda, direito do convívio familiar. 

D) Garantia de acolhida, garantia de liberdade, garantia de segurança social, garantia de alimentos, 

garantia de bem estar social e garantia de igualdade. 

 

29. Complete a frase preenchendo os espaços em branco, assinalando a alternativa que contém a 

resposta correta de acordo com o Centro de Referências de Assistência Social: 

As duas funções do CRAS são_________________. A oferta do PAIF viabiliza o 

encaminhamento dos usuários para os serviços (no CRAS ou no território) e disponibiliza 

informações – sobre demandas a serem respondidas, potencialidades a serem fortalecidas - que 

contribuem para a definição de serviços ____________ necessários. Por outro lado, a gestão da -

_____________ no território assegura que a ação com a família, exercida por meio do PAIF, seja o 

eixo em torno do qual os serviços locais se organizam e que os encaminhamentos feitos pelo 

CRAS tenham __________________.  

A) Indispensáveis, básicos, assistência social, eficácia. 

B) Complementares e interdependentes, socioassistenciais, proteção básica, efetividade e 

resolutividade. 

C) Socioassistenciais, básicos, proteção básica, eficácia. 

D) Complementares e interdependentes, complexos, política pública, efetividade e resolutividade. 

 

30. O processo de implantação do CRAS deve ser compreendido como o conjunto de providências 

que deverão ser tomadas pelo órgão gestor municipal de assistência social ou congênere, com 

vistas ao cumprimento das exigências de instalação dessa unidade pública em determinado 

território e à oferta de serviços de qualidade. Marque (V) verdadeiro ou (F) falso: 

(   ) A definição das áreas de instalação do CRAS é parte do planejamento da descentralização da 

assistência social, que deve favorecer o conhecimento das desigualdades sociais intraurbanas e 

necessidades de oferta de serviços que contribuam para o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários, prevenção de situações de riscos e constituição da rede de proteção social no(s) 

território(s) de vulnerabilidade social. 

(    ) O Plano Municipal (ou do DF) de Assistência Social deverá definir a quantidade de CRAS 

necessária a ser instalada em cada localidade, bem como a capacidade de atendimento de cada 

unidade, o que depende do número de famílias referenciadas e dos serviços que serão prestados 

diretamente no CRAS. 

(     ) A localização do CRAS é fator determinante para que ele viabilize, de forma descentralizada, 

o acesso aos direitos socioassistenciais. O fato de esta unidade de proteção básica ter 
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características que nenhuma outra possui, e dada sua centralidade no território, sua implantação 

deve ser precedida de planejamento - específico para cada unidade -, detalhando o que foi previsto 

no Plano Municipal ou do DF, de modo a garantir que o prazo estabelecido seja cumprido. Há, 

portanto, um período necessário para que atividades sejam desenvolvidas, até que a unidade 

“CRAS” esteja instalada e se encontre em funcionamento. 

(   ) Já a organização do trabalho do CRAS diz respeito aos processos imprescindíveis à 

efetividade das funções do CRAS: planejamento, organização do trabalho em equipe e registro de 

informações. Essas ações constituem atividades “meio” sem as quais os objetivos “fim” dos CRAS 

não são alcançados. 

A sequência correta de baixo para cima é: 

A) V, V, F, V. 

B) F, V, V, V. 

C) Todas as assertivas são verdadeiras. 

D) Todas as assertivas são falsas. 

 

31. Constituem atividades necessárias à implantação de um CRAS e à oferta dos serviços 

socioassitenciais, em especial do PAIF, exceto: 

A) Elaborar diagnóstico socioterritorial e identificar necessidades de serviços. 

B) Planejar com outras instâncias sociais a implantação da unidade. 

C) Selecionar, admitir e capacitar a equipe de referência. 

D) Investigar a demanda social e econômica da área de abrangência. 

 

32. Deve ser realizado por meio de instrumentais que facilitem armazenar os dados dos usuários; 

os atendimentos realizados no CRAS ou nos serviços a ele referenciados; os acompanhamentos em 

curso; os encaminhamentos para serviços da proteção básica e especial e as informações 

necessárias à alimentação dos sistemas da RedeSUAS, do Censo CRAS e de outros sistemas 

municipais ou do DF. Estamos nos referindo a: 

A) Registro de informações. 

B) Planejamento. 

C) Visitas domiciliares. 

D) Ficha de Monitoramento do CRAS. 
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33. O Censo CRAS é a base oficial de informações para o processo de monitoramento anual dos 

CRAS, coordenado pela Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) e pela Secretaria de 

Avaliação e Gestão da Informação (SAGI), do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome, iniciado em 2007 sob a denominação “Ficha de Monitoramento do CRAS”. Sobre a 

afirmativa, assinale a alternativa correta: 

A) Foi o instrumento que o Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS desenvolveu para 

acompanhar os recursos repassados para os municípios. 

B) Tem por finalidade conhecer o índice de desenvolvimento de cada CRAS no Brasil (indicador 

sintético), a partir da definição de indicadores para cada uma das seguintes dimensões: “estrutura 

física”, “funcionamento”, “recursos humanos” e “atividades”. Disponibiliza, ainda, informações 

sobre as ações e serviços desenvolvidos, características do público, atendimentos e 

acompanhamentos realizados, vulnerabilidades presentes no território, dentre outros. 

C) Foi o instrumento que o Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS desenvolveu para 

acompanhar os recursos repassados para os municípios. Com a finalidade de conhecer o índice de 

desenvolvimento de cada CRAS no Brasil (indicador sintético), a partir da definição de 

indicadores para cada uma das seguintes dimensões: “estrutura física”, “funcionamento”, “recursos 

humanos” e “atividades”. 

D) É um instrumento estratégico para o SUAS, com o objetivo de apresentar dados à ONU. 

 

34. O SUAS é um sistema público não contributivo, descentralizado tem por função a gestão do 

conteúdo específico da assistência social no campo da proteção social brasileira. Assinale a 

alternativa incorreta: 

A) Fundamenta-se nos compromissos propostos pela LOAS. 

B) Estabelece a divisão de responsabilidades entre os entes federativos (Federal, Estadual, Distrito 

Federal e Municipal) para instalar, regular, manter e expandir as ações de assistência social como 

dever de Estado e direito do cidadão no território nacional. 

C) Consolida o modo de gestão compartilhada, o co-financiamento e a cooperação técnica entre os 

três entes federativos que, de modo articulado e complementar, operam a proteção social não 

contributiva de seguridade social no campo da assistência social.  

D) Orienta-se pela unidade de propósitos, principalmente quanto ao alcance de direitos pelos 

usuários. 
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35. Para a proteção social de assistência social, o princípio de matricialidade sociofamiliar 

significa que: 

I. A família é o núcleo social básico de acolhida, convívio, autonomia, sustentabilidade e 

protagonismo social. 

II. A defesa do direito à convivência familiar na proteção de assistência social supera o conceito de 

família como unidade econômica, mera referência de cálculo de rendimento per capita e a entende 

como núcleo afetivo, vinculada por laços consangüíneos, de aliança ou afinidade, onde os vínculos 

circunscrevem obrigações recíprocas e mútuas, organizadas em torno de relações de geração e de 

gênero. 

III. A família deve ser apoiada e ter acesso a condições para responder ao seu papel no sustento, na 

guarda e na educação de suas crianças e adolescentes, bem como na proteção de seus idosos e 

portadores de deficiência. 

IV. O fortalecimento de possibilidades de convívio, educação e proteção social na própria família 

não restringe as responsabilidades públicas de proteção social para com os indivíduos e a 

sociedade. 

Estão corretas as assertivas: 

A) Apenas I e IV. 

B) I, II e III. 

C) II, III e IV. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

36. É um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade que ofertam e operam 

benefícios, serviços, programas e projetos, o que supõe a articulação dentre todas estas unidades de 

provisão de proteção social sob a hierarquia de básica e especial e ainda por níveis de 

complexidade. A quem estamos nos referindo? 

A) CREAS. 

B) LOAS. 

C) Rede Socioassistencial. 

D) Política de Proteção Básica 

 

37. Sobre os Benefícios Eventuais previstos pela LOAS, é correto afirmar: 

A) É provido pelo governo federal, consistindo no repasse de 1 (um) salário mínimo mensal ao 

idoso (com 65 anos ou mais) e à pessoa com deficiência que comprovem não ter meios para suprir 

sua sobrevivência ou de tê-la suprida por sua família.  



Concurso Público - Prefeitura Municipal de Romelândia - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 01/2018 

15 

Prova Coordenador do CRAS 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

B) Visam o pagamento de auxílio por natalidade ou morte, ou ainda outros que visem atender as 

necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária, com prioridade família, o idoso, 

a pessoa com deficiência, a gestante, a nutriz e nos casos de calamidade pública.  

C) Visam o repasse direto de recursos dos fundos de assistência social aos beneficiários como 

forma de acesso à renda, visando o combate à fome, à pobreza e outras formas de privação de 

direitos que levem à situações de vulnerabilidade social. 

D) É provido pelo governo federal, consistindo no repasse de 1 (um) salário mínimo mensal, para 

as famílias que estão em situações de vulnerabilidade social crítica. 

 

38. A proteção social especial opera através da oferta de redes, serviços e ações. Assinale a 

alternativa incorreta: 

A) Rede de serviços de atendimento domiciliar, albergues, abrigos, moradias provisórias para 

adultos e idosos, garantindo a convivência familiar e comunitária. 

B) Rede de serviços de acolhida para crianças e adolescentes como repúblicas, casas de acolhida, 

abrigos e família acolhedora. 

C) Serviços especiais de referência para pessoas com deficiência, abandono, vítimas de 

negligência, abusos e formas de violência.  

D) Ações de apoio a situações de riscos eventuais, em decorrência de algum fato ocorrido no seio 

familiar.  

 

39. Assinale a alternativa em que contenha os quatro tipos de gestão do SUAS: 

A) Municípios, Distrito Federal, Estados e União. 

B) Descentralizada, Participativa, Cooperativa e Social. 

C) Descentralizada, Municípios, Participativa, Estados e Social. 

D) Municípios, Distrito Federal, Brasília, Estados e União. 

 

40. De acordo com o Artigo 23 da LOAS, o que se entende por serviços assistenciais? 

A) Ações integradas e complementares, com objetivos, tempo e área de abrangência determinados. 

B) Atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para 

as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos na Lei. 

C) Compreende-se por incentivo a projetos de enfrentamento da pobreza, com mecanismos de 

articulação e participação de diferentes áreas governamentais. 

D) O Artigo 23 da LOAS não trata sobre o entendimento por serviços assistenciais. 

 


