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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 

EDITAL Nº 004/2021 

 A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado, constituída na forma da Portaria 
n° 423/2021, publica prova escrita e o gabarito oficial das questões objetivas da prova escrita 
que foi aplicada no dia 30 de Novembro de 2021, referente a segunda etapa, de acordo com o 
edital n° 001/2021: 

QUESTÕES OBJETIVAS 
 
01. A Medida Provisória n°1.061, de 09 de Agosto de 2021 instituiu o Programa Auxílio Brasil com o 
intuito de substituir o Programa Bolsa Família. São objetivos do Programa Auxílio Brasil, exceto: 

a) promover a cidadania com garantia de renda e apoiar, por meio dos benefícios ofertados pelo SUAS, 
a articulação de políticas voltadas aos beneficiários, com vistas à superação das vulnerabilidades 
sociais das famílias. 
b) reduzir a pobreza e a extrema pobreza das famílias beneficiárias. 
c) promover, prioritariamente, o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, por meio de apoio 
financeiro a gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes em situação de pobreza ou extrema pobreza. 
d) a educação e a inclusão financeira das famílias beneficiárias 
 
02. De acordo com o artigo 3° da Medida Provisória n°1.061, o Programa Auxílio Brasil é constituído de 
benefícios financeiros destinados a ações de transferência de renda com condicionalidades. Marque a 
opção em que todos os benefícios financeiros fazem parte do Programa Auxílio Brasil: 
 
a) Benefício Variável Jovem, Benefício Básico e Benefício de Prestação Continuada. 
b) Benefício Primeira Infância, Benefício Composição Familiar e Benefício de Superação da Extrema 
Pobreza. 
c) Benefício Auxílio Criança Cidadã, Benefício Composição Familiar e Benefício Eventual. 
d) Benefício Básico da Família, Benefício Variável da Primeira Infância e Benefício Variável Jovem. 

03. A portaria do Ministério da Cidadania n° 664 de 02 de Setembro de 2021 consolidou os atos 
normativos que regulamentam o Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz. Em seu artigo 2°, 
a portaria dispõe que é público prioritário do programa, gestantes e crianças de até setenta e dois 
meses e suas famílias. Marque a opção que não corresponde ao público prioritário do Programa 
Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz: 

a) gestantes e crianças de até 36 (trinta e seis) meses inseridas no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal – CadÚnico. 
b) crianças de até 72 (setenta e dois) meses e suas famílias beneficiárias do Benefício de Prestação 
Continuada. 
c) crianças de até 72 (setenta e dois) meses inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal - CadÚnico, que perderam ao menos um de seus responsáveis familiares, 
independente da causa de morte, durante o período Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19. 
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d) gestantes afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida de proteção prevista no 
art. 101, caput, incisos VII e VIII, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente). 

 
04. O Cadastro Único é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, 
permitindo que o governo conheça melhor a realidade socioeconômica dessa população. Nele são 
registradas informações como: características da residência, identificação de cada pessoa, 
escolaridade, situação de trabalho e renda, entre outras. Podem se inscrever no Cadastro Único, 
exceto: 
 

a) Famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. 
b) Famílias com renda mensal total de ate três salários mínimos. 
c) Famílias com renda maior que três salários mínimos, desde que o cadastramento esteja vinculado à 
inclusão em programas sociais nas três esferas do governo. 
d) Famílias com qualquer renda mensal. 
 

05. O Cadastro Único é uma ferramenta de informação muito utilizada para o governo federal, os 
estados e os municípios identificarem potenciais beneficiários de programas sociais. A partir da inclusão 
de dados pessoais os órgãos públicos conseguem fazer a seleção dos beneficiários de acordo com o 
perfil do programa social a ser ofertado. Marque a opção que não corresponde a programa social do 
governo federal: 
 

a) Benefício de Prestação Continuada, Carteira do Idoso e Programa Auxílio Brasil. 
b) Programa Bolsa Escola, Programa Vale Gás e Cartão Mais Infância. 
c) Programa Criança Feliz, Programa Minha Casa Minha Vida e Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil. 
d) Tarifa Social de Energia Elétrica, Identidade Jovem (ID Jovem) e Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos. 
 
06. Os Benefícios Eventuais são provisões da política de Assistência Social destinadas à proteção de 
indivíduos e famílias para o enfrentamento de uma vulnerabilidade social de caráter eventual. Eles 
estão previstos na Lei Orgânica de Assistência Social e são ofertados pelos municípios. Para solicitar o 
Benefício Eventual, o cidadão deve procurar as unidades da Assistência Social no município. A oferta 
desses benefícios também pode ocorrer por meio de identificação de indivíduos e famílias em situação 
de vulnerabilidade nos atendimentos feitos pelas equipes da Assistência Social. Assinale a alternativa 
que corresponde às situações em que o benefício deve ser ofertado: 

a) Nascimento, Morte, Vulnerabilidade Temporária e Calamidade Pública. 
b) Gestação, Morte, Prisão e Enchentes. 
c) Morte, Fome, Prisão e Secas. 
d) Nascimento, Vulnerabilidade Econômica, Violência Doméstica e Desastres Naturais.  
 

07. A política pública de Assistência Social é um direito de todo cidadão que dela necessitar. Ela estar 
organizada por meio do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), presente em todo o Brasil. Seu 
objetivo é garantir a proteção social aos cidadãos, ou seja, apoio a indivíduos, famílias e à comunidade 
no enfrentamento de suas dificuldades. Assinale a alternativa que corresponde de que forma a política 
de Assistência Social é ofertada: 
 

a) Ações, Serviços, Programas e Benefícios. 
b) Benefícios, Projetos, Serviços e Atividades. 
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c) Serviços, Programas, Transferência de Renda e Ações. 
d) Serviços, Benefícios, Programas e Projetos. 
 

08. O SUAS organiza as ações da assistência social em dois tipos de proteção social. A primeira é a 
Proteção Social Básica, destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais, e segunda é a Proteção 
Social Especial, destinada a famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco e que 
tiveram seus direitos violados. Assinale a alternativa correta correspondente às unidades 
socioassistenciais que no município de Tabuleiro do Norte ofertam serviços dos dois tipos de proteção 
social: 

a) CRAS oferta serviços da Proteção Social Especial e CESA oferta serviços da Proteção Social Básica. 
b) CREAS oferta serviços da Proteção Social Básica e Cadastro Único oferta serviços da Proteção 
Social Especial. 
c) CESA oferta serviços da Proteção Social Especial e CRAS oferta serviços da Proteção Social Básica. 
d) CRAS oferta serviços da Proteção Social Básica e CREAS oferta serviços da Proteção Social 
Especial. 
  
09. A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS prevê a 
existência de uma Rede Socioassistencial para a prestação de um conjunto integrado de ações de 
iniciativa pública e da sociedade. Essas ações socioassistenciais são explicitadas na NOB/SUAS, como 
serviços, benefícios, programas e projetos. Relacione a coluna 2 de acordo com a coluna1: 
 
Coluna 1: 

A – Serviços 

B – Benefícios 

C - Programas 

D – Projetos 

 

Coluna 2: 

(    ) Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(    ) Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz 

(    ) BPC 

(    ) Proteção e Atenção Integral a Família  

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo. 

 
a) C – B – D – A 
b) A – D – B – C 
c) A – C – B – A  
d) D – C – A – A 
 
10. O Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) é instrumento de identificação e 
caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda, a ser obrigatoriamente utilizado 
para seleção de beneficiários e integração de programas sociais do Governo Federal, voltados ao 
atendimento desse público. O CadÚnico é constituído por sua base de dados, instrumentos, 
procedimentos e sistemas eletrônicos. De acordo com o artigo 3° do Decreto nº 6.135/2007, os dados e 
as informações coletados são processados na base: 
 

a) descentralizada 
b) nacional 
c) administrativa 
d) municipal 
11. O que é o Programa Criança Feliz? 
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a) É um Programa Municipal para o atendimento de crianças carentes.  
b) É um Programa Federal visando ao desenvolvimento integral da primeira infância em contexto de 
vulnerabilidade social.  
c) É um Programa Estadual para o atendimento de crianças carentes. 
d) É um Programa Estadual visando o desenvolvimento integral da primeira infância em contexto  
de vulnerabilidade social. 
 

12. Consistem em serviços da proteção social Básica, EXCETO: 

a) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF. 
b) Serviço de Proteção Social para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias.  
c) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.  
d) Serviço de Proteção Social no domicílio para pessoas com deficiência e idosas.  

 

13. O SUAS – Sistema Único de Assistência Social participa de alguns programas de caráter 
intersetorial. Assinale a alternativa correta quanto ao Programa coordenado pelo Ministério da 
Cidadania que articula ações das políticas de Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura, Direitos 
Humanos e Direitos das Crianças que visa implementar ações no campo das políticas públicas para o 
apoio às famílias no exercício das funções de proteção, cuidado e educação na primeira infância. 

a) Programa Auxílio Brasil 
b) Programa Criança Feliz 
c) Programa Bolsa Dignidade 
d) Programa Mais Infância 
 
14. Qual o nome dado “as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as 
garantias do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e são prestadas aos cidadãos e às famílias 
em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública”? 
 
a) Programa Auxílio Brasil 
b) Benefício Eventuais. 
c) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). 
d) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI). 
 
15. A seguir, há duas colunas relativas aos nomes dos benefícios dispostos na Norma Operacional 
Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB SUAS (2005) e suas respectivas definições. 
Numere a segunda coluna de acordo com a primeira: 
 
Coluna 1: 
1 - Benefício de Prestação Continuada  
2 - Benefícios Eventuais  
3 - Transferência de Renda 
 
Coluna 2: 
(  ) visam 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. 
(  ) visa ao repasse direto de recursos dos fundos de Assistência Social aos beneficiários, como forma 
de acesso à renda, visando ao combate à fome, à pobreza e a outras formas de privação de direitos, 
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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.  
(  ) 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 
subsistência ou de tê-la suprida por sua família. 
 
A alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 
 
a) 1, 3, 2. 
b) 2, 1, 3. 
c) 2, 3, 1. 
d) 3, 2, 1. 

16. O cadastro único é um instrumento para seleção e inclusão de famílias de baixa renda em 
programas federais, sendo obrigatório para concessão dos benefícios abaixo citados, EXCETO: 
 
a) Tarifa social de energia elétrica. 
b) Salário maternidade. 
c) Programa minha casa minha vida. 
d) Passe livre para pessoas com deficiência 

 
17. A Constituição Federal de 1988 trouxe uma nova concepção à assistência social brasileira, no 
sentido de passar a considerá-la como parte do campo dos direitos, da universalização dos acessos e 
da responsabilidade estatal. Assim, a assistência social foi incluída no âmbito da seguridade social e 
regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). A respeito da Política Nacional de 
Assistência Social (PNAS) e da LOAS, assinale a alternativa incorreta.  
 
a) A proteção social básica é a modalidade de atendimento assistencial que se destina a famílias e 
indivíduos em situação de risco pessoal e social.  
b) A proteção social deve garantir os seguintes tipos de segurança à população: segurança de 
sobrevivência (de rendimento e de autonomia); segurança de acolhida; e segurança da vivência familiar 
ou do convívio.  
c) O conceito de família adotado pela PNAS considera a união de pessoas que se dê por meio de laços 
consanguíneos, afetivos e(ou) de solidariedade. 
d) Os serviços, os programas, os projetos e os benefícios do Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS) têm foco prioritário na atenção às famílias, a seus membros e aos indivíduos. O território, por 
sua vez, constitui-se como base de sua organização.  

18. De acordo com a LOAS (Lei nº 8742/1993), são diretrizes da Assistência Social, 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) participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e 
no controle das ações em todos os níveis. 
c) primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera 
de governo. 
d) igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, 
garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais 

19. Conforme o art. 2º da LOAS (Lei nº 8742/1993), são objetivos da Assistência Social:  



 

ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

E-mail: sedesc@hotmail.com 

 

 
 

======= GOVERNO MUNICIPAL – TRABALHANDO TODO DIA! ========= 

CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO RAIMUNDO RODRIGUES CHAVES 
RUA: PADRE CLICÉRIO, 4605 - BAIRRO SÃO FRANCISCO – CEP: 62.960-000 

  

a) Proteção Social e Garantia de Direitos.  
b) Vigilância Territorial e Garantia de Direitos. 
c) Proteção Social, Vigilância Socioassistencial e Defesa de Direitos. 
d) Proteção Social, Vigilância Territorial e Garantia de Direitos. 
 

20. No que se refere ao Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), analise os 
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta: 

I – Oferece o serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo. 
II – Oferece o Serviço de Convivência e Reformulação de Vínculos.  
III – Oferece o Serviço de Análise Retroativa Complexa Familiar.  
 
a) Apenas o item I é verdadeiro. 
b) Apenas o item II é verdadeiro.  
c) Apenas o item III é verdadeiro.  
d) Todos os itens são verdadeiros. 

 
 
GABARITO 

01 D 06 A 11 B 16 B 

02 B 07 D 12 B 17 A 

03 D 08 D 13 B 18 D 

04 D 09 C 14 B 19 C 

05 B 10 B 15 C 20 A 

 

 

Tabuleiro do Norte-Ce, 30 de Novembro de 2021. 

 

 


