
 Prova 01 

Oficineiro de Arte 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

 
1) O governo, em todos os poderes e âmbitos, pode realizar compras, conforme sua necessidade, por meio 
de Licitação Pública. O processo licitatório tem por objetivo: 
 
A) Assegurar tratamento preferencial entre os licitantes, bem como repelir a competição. 
 
B) Assegurar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento 
na execução dos contratos. 
 
C) Garantir a seleção da proposta que possa gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a 
Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. 
 
 
 
 
2) São princípios básicos da administração previstos no “caput” do art. 37, da Constituição Federal, EXCETO: 
 
A) Legalidade. 
 
B) Publicidade. 
 
C) Solidariedade.  
 
 
 
3) O tratamento igualitário e a prestação de contas à população são considerados fundamentais nos atos da 
administração pública, derivando, respectivamente, dos princípios: 
 
 
A) Da impessoalidade e da publicidade.  
 
B) Da moralidade e da ineficiência. 
 
C) Da veracidade e da relevância.  
 
 
4) Considerando o que dispõe a Lei de Improbidade Administrativa, Lei n° 8.429/1992, os agentes públicos 
de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios: 
 
A) Da legalidade.  
 
B) Da imoralidade.  
 
C) Da corrupção. 
 
 
5) A investidura em cargo público ocorrerá com a: 
 
A) Posse. 
 
B) Exoneração.  
 
C) Demissão. 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 



 

 
6) Um grupo de apoiadores do então presidente dos Estados Unidos, _________________, invadiu, em 06 
de janeiro de 2021, o Capitólio, sede do Congresso americano em ______________, durante a contagem 
oficial dos votos do Colégio Eleitoral definidos nas eleições presidenciais de novembro, que deram vitória ao 
novo presidente _______________.  
 
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.  
 
A) Donald Trump – Washington – Barack Obama  
 
B) Barack Obama – Los Angeles – George W. Bush  
 
C) Donald Trump – Washington – Joe Biden  

 
 
7) Das guerras e revoltas abaixo relacionadas, a única que não está relacionada ao período em que a 
monarquia era a forma de governo adotada pelo Brasil é:  
 
A) Inconfidência Mineira.  
 
B) A Revolta da Chibata.  
 
C) A Guerra do Paraguai. 
 
8) O Brasil teve, ao longo dos últimos 500 anos, três capitais: Salvador, situada no nordeste, Rio de Janeiro, 
situada no sudeste, e:  
 
A) Brasília, situada no centro-oeste. 
 
B) Brasília, situada no Sudeste. 
 
C) Brasília, situada no Norte. 
 
 
9) Pode ser definida como processo contínuo, uma construção coletiva que almeja a realização gradativa 
dos Direitos Humanos e de uma sociedade mais justa e solidária. O contexto acima faz referência a: 
 
A) Cidadania. 
 
B) Tecnologia. 
 
C) Meio Ambiente. 
 
10) Leia a seguinte definição de um importante conceito econômico, e marque a alternativa que indica do 
que se trata. 
 
“Esse termo econômico significa o aumento do nível dos preços. Esse processo ocorre quando sobe o valor 
de mercado de vários itens consumidos pela população em geral. Além dessa definição clássica, pode-se 
entendê-la também como a perda do poder de compra”. (Capital Research, 20/05/2020, com adaptações).  
 
A) Deflação. 
 
B) Recessão. 
 
C) Inflação. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11) Assistência Social conta com uma extensa rede de unidades públicas, que realiza atendimentos para 

pessoas ou grupos de crianças, de jovens, de mulheres, idosos, pessoas com deficiência e outros. Dentre 

as afirmativas abaixo marque a resposta que está incorreta. 



A) CRAS –Centro de Referência de Assistência Social; 

B) CREAS –Centro de Referência Especializado de Assistência Social; 

C) ESF-Estratégia de Saúde da Família:   

 

12) A Assistência…………….. é uma política pública Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS); um 

direito de todo cidadão que dela necessitar. Ela está organizada por meio do Sistema Único de Assistência 

Social (Suas), presente em todo o Brasil. Seu ……………..é garantir a proteção social aos…………………, 

ou seja, apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas ………………., por meio de 

serviços, benefícios, programas e projetos. Com um modelo de gestão participativa, o Suas articula os 

esforços e os recursos dos municípios, estados e União para a execução e o financiamento da Política 

Nacional de Assistência Social. Complete as lacunas conforme a sequência abaixo correta. 

A) Social/ Objetivo/ Cidadãos/ Dificuldades:                                                                                                      

B) Social/ Pensamento / Estudantes/ Dificuldades;                                                                                              

C) Educacional/ Objetivo/ Estudantes/ Facilidades;                                                                    

13) A Proteção Social Básica realiza serviços, programas e projetos de prevenção de risco e assistência 

básica para pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade social. O objetivo desse serviço é prevenir 

situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, através do fortalecimento 

de vínculos familiares e comunitários. 

Os serviços de proteção social básica serão executados de forma direta nos Centros de Referência da 

Assistência Social – CRAS e em outras unidades básicas e públicas de assistência social, bem como de 

forma indireta nas entidades e organizações de assistência social da área de abrangência dos CRAS. 

Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação 

(ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros), e, ou, fragilização de 

vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social (discriminação etárias, étnicas, de gênero ou por 

deficiências (dentre outras).  

São considerados serviços de proteção básica de assistência social aqueles que potencializam a família 

como unidade de referência, fortalecendo seus vínculos internos e externos de solidariedade, através do 

protagonismo de seus membros e da oferta de um conjunto de serviços locais que visam a convivência, a 

socialização e o acolhimento de famílias cujos vínculos familiar e comunitário não foram rompidos, bem 

como a promoção da integração ao mercado de trabalho, De Acordo com texto acima, marque a alternativa 

do serviço que não faz parte da proteção social básica:   

 
A) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV. 

B) Serviço de Alfabetização na Idade Certa. 

C) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF. 

14) O Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) é um serviço da Proteção Social Básica do SUAS, 

ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do Serviço de Proteção 

e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às 

Famílias e Indivíduos (PAEFI). O SCFV realiza atendimentos em grupo. São atividades artísticas, culturais, 

de lazer e esportivas, dentre outras, de acordo com a idade dos usuários. É uma forma de intervenção 

social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta usuários na construção e reconstrução 

de suas histórias e vivências individuais, coletivas e familiares. É considerado Publico Alvo deste serviço. 

 I- crianças, jovens e adultos; pessoas com deficiência; pessoas que sofreram violência;  



II- vítimas de trabalho infantil; jovens e crianças fora da escola; jovens que cumprem medidas 

socioeducativas; 

III- idosos com amparo da família e da comunidade ou que não necessita dos serviços sociais; além de 

outras pessoas que não está inscrita no Cadastro Único. 

Considerando as afirmações, marque a alternativa correta. 

A) As alternativas I e III estão correta. 

B) A alternativa III está errada. 

C) Todas as alternativas estão erradas.  

15)Os benefícios assistenciais fazem parte da política de Assistência Social e são um direito do cidadão e 

dever do Estado. Sobre os benefícios relacione a primeira coluna com a segunda e depois marque a 

alternativa correta. 

Coluna 1 

I) O Benefício de Prestação Continuada (BPC). 

II) O Auxílio inclusão. 

III) Os Benefícios Eventuais. 

Coluna 2  

(    )Garante a transferência mensal de um salário mínimo à pessoa idosa com 65 anos ou mais e à pessoa 

com deficiência de qualquer idade. Nos dois casos, o cidadão que pleiteia o benefício deve comprovar não 

possuir meios de se sustentar ou de ser sustentado por sua família. 

(   )São caracterizados por serem suplementares e temporários, prestados aos cidadãos e às famílias nas 

situações de nascimento, morte e de vulnerabilidade provisória e calamidade pública.  

(   )Foi criado para apoiar e estimular a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O 

benefício é pago todo mês, no valor de meio salário mínimo, à pessoa com deficiência beneficiária do 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) que ingressar no mercado de trabalho. 

Marque a alternativa correta. 

A) O Auxílio inclusão/ Os Benefícios Eventuais/O Benefício de Prestação Continuada (BPC). 

B) Os Benefícios Eventuais/O Auxílio inclusão/O Benefício de Prestação Continuada (BPC). 

C) O Benefício de Prestação Continuada (BPC)/ Os Benefícios Eventuais/  O Auxílio inclusão 

16) As obras barrocas romperam a harmonia entre: 
 



A) A religião e o trabalho. 
B) O sentimento e a razão 
C) O amor e a fé. 
 
17) Estão relacionadas com a origem do nome Folclore as palavras: 
 
A) união e amizade. 
B) povoado e sabedoria. 
C) esquecimento e lembrança. 
 
18) Segundo o texto, a dança está relacionada principalmente com: 
 
A) o sedentarismo humano.  
B) a monotonia corporal. 
C) a mobilidade do corpo. 
 
19) Assinale a alternativa que contém todas as cores primárias: 
 
A) Amarelo, azul e vermelho. 
B) Amarelo, verde e preto. 
C) Azul, rosa e cinza. 
 
 
 Assinale a alternativa que se refere ao tipo de pintura que se apresenta na imagem: 
 
 
 
A) pintura rupestre 
B) pintura renascentista  
C) pintura modernista 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  Prova 02 

Oficineiro de Música 
 

 

 
DIREITO ADMINISTRATIVO 

 
 
1) O governo, em todos os poderes e âmbitos, pode realizar compras, conforme sua necessidade, por meio 
de Licitação Pública. O processo licitatório tem por objetivo: 
 
A) Assegurar tratamento preferencial entre os licitantes, bem como repelir a competição. 
 
B) Assegurar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento 
na execução dos contratos. 
 
C) Garantir a seleção da proposta que possa gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a 
Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. 
 
 
 
 
2) São princípios básicos da administração previstos no “caput” do art. 37, da Constituição Federal, EXCETO: 
 
A) Legalidade. 
 
B) Publicidade. 
 
C) Solidariedade.  
 
 
 
3) O tratamento igualitário e a prestação de contas à população são considerados fundamentais nos atos da 
administração pública, derivando, respectivamente, dos princípios: 
 
 
A) Da impessoalidade e da publicidade.  
 
B) Da moralidade e da ineficiência.   
 
C) Da veracidade e da relevância.  
 
 
4) Considerando o que dispõe a Lei de Improbidade Administrativa, Lei n° 8.429/1992, os agentes públicos 
de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios: 
 
A) Da legalidade.  
 
B) Da imoralidade.  
 
C) Da corrupção. 
 
 
5) A investidura em cargo público ocorrerá com a: 
 
A) Posse. 
 
B) Exoneração.  
 
C) Demissão. 



 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
6) Um grupo de apoiadores do então presidente dos Estados Unidos, _________________, invadiu, em 06 
de janeiro de 2021, o Capitólio, sede do Congresso americano em ______________, durante a contagem 
oficial dos votos do Colégio Eleitoral definidos nas eleições presidenciais de novembro, que deram vitória ao 
novo presidente _______________.  
 
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.  
 
A) Donald Trump – Washington – Barack Obama  
 
B) Barack Obama – Los Angeles – George W. Bush  
 
C) Donald Trump – Washington – Joe Biden  
 
 
7) Das guerras e revoltas abaixo relacionadas, a única que não está relacionada ao período em que a 
monarquia era a forma de governo adotada pelo Brasil é:  
 
A) Inconfidência Mineira.  
 
B) A Revolta da Chibata.  
 
C) A Guerra do Paraguai. 
 
8) O Brasil teve, ao longo dos últimos 500 anos, três capitais: Salvador, situada no nordeste, Rio de Janeiro, 
situada no sudeste, e:  
 
A) Brasília, situada no centro-oeste. 
 
B) Brasília, situada no Sudeste. 
 
C) Brasília, situada no Norte. 
 
 
9) Pode ser definida como processo contínuo, uma construção coletiva que almeja a realização gradativa 
dos Direitos Humanos e de uma sociedade mais justa e solidária. O contexto acima faz referência a: 
 
A) Cidadania. 
 
B) Tecnologia. 
 
C) Meio Ambiente. 
 
10) Leia a seguinte definição de um importante conceito econômico, e marque a alternativa que indica do 
que se trata. 
 
“Esse termo econômico significa o aumento do nível dos preços. Esse processo ocorre quando sobe o valor 
de mercado de vários itens consumidos pela população em geral. Além dessa definição clássica, pode-se 
entendê-la também como a perda do poder de compra”. (Capital Research, 20/05/2020, com adaptações).  
 
A) Deflação. 
 
B) Recessão. 
 
C) Inflação. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 



11) Assistência Social conta com uma extensa rede de unidades públicas, que realiza atendimentos para 

pessoas ou grupos de crianças, de jovens, de mulheres, idosos, pessoas com deficiência e outros. Dentre 

as afirmativas abaixo marque a resposta que está incorreta. 

A) CRAS –Centro de Referência de Assistência Social; 

B) CREAS –Centro de Referência Especializado de Assistência Social; 

C) ESF-Estratégia de Saúde da Família:   

 

12) A Assistência…………….. é uma política pública Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS); um 

direito de todo cidadão que dela necessitar. Ela está organizada por meio do Sistema Único de Assistência 

Social (Suas), presente em todo o Brasil. Seu ……………..é garantir a proteção social aos…………………, 

ou seja, apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas ………………., por meio de 

serviços, benefícios, programas e projetos. Com um modelo de gestão participativa, o Suas articula os 

esforços e os recursos dos municípios, estados e União para a execução e o financiamento da Política 

Nacional de Assistência Social. Complete as lacunas conforme a sequência abaixo correta. 

A) Social/ Objetivo/ Cidadãos/ Dificuldades:                                                                                                      

B) Social/ Pensamento / Estudantes/ Dificuldades;                                                                                              

C) Educacional/ Objetivo/ Estudantes/ Facilidades;                                                                    

13) A Proteção Social Básica realiza serviços, programas e projetos de prevenção de risco e assistência 

básica para pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade social. O objetivo desse serviço é prevenir 

situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, através do fortalecimento 

de vínculos familiares e comunitários. 

Os serviços de proteção social básica serão executados de forma direta nos Centros de Referência da 

Assistência Social – CRAS e em outras unidades básicas e públicas de assistência social, bem como de 

forma indireta nas entidades e organizações de assistência social da área de abrangência dos CRAS. 

Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação 

(ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros), e, ou, fragilização de 

vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social (discriminação etárias, étnicas, de gênero ou por 

deficiências (dentre outras).  

São considerados serviços de proteção básica de assistência social aqueles que potencializam a família 

como unidade de referência, fortalecendo seus vínculos internos e externos de solidariedade, através do 

protagonismo de seus membros e da oferta de um conjunto de serviços locais que visam a convivência, a 

socialização e o acolhimento de famílias cujos vínculos familiar e comunitário não foram rompidos, bem 

como a promoção da integração ao mercado de trabalho, De Acordo com texto acima, marque a alternativa 

do serviço que não faz parte da proteção social básica:   

 
A) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV. 

B) Serviço de Alfabetização na Idade Certa. 

C) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF. 

14) O Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) é um serviço da Proteção Social Básica do SUAS, 

ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do Serviço de Proteção 

e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às 

Famílias e Indivíduos (PAEFI). O SCFV realiza atendimentos em grupo. São atividades artísticas, culturais, 

de lazer e esportivas, dentre outras, de acordo com a idade dos usuários. É uma forma de intervenção 



social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta usuários na construção e reconstrução 

de suas histórias e vivências individuais, coletivas e familiares. É considerado Publico Alvo deste serviço. 

 I-crianças, jovens e adultos; pessoas com deficiência; pessoas que sofreram violência;  

II- vítimas de trabalho infantil; jovens e crianças fora da escola; jovens que cumprem medidas 

socioeducativas; 

III- idosos com amparo da família e da comunidade ou que não necessita dos serviços sociais; além de 

outras pessoas que não está inscrita no Cadastro Único. 

Considerando as afirmações, marque a alternativa correta. 

A) As alternativas I e III estão correta. 

B) A alternativa III está errada. 

C) Todas as alternativas estão erradas.  

15)Os benefícios assistenciais fazem parte da política de Assistência Social e são um direito do cidadão e 

dever do Estado. Sobre os benefícios relacione a primeira coluna com a segunda e depois marque a 

alternativa correta. 

Coluna 1 

I) O Benefício de Prestação Continuada (BPC). 

II) O Auxílio inclusão. 

III) Os Benefícios Eventuais. 

Coluna 2  

(    )Garante a transferência mensal de um salário mínimo à pessoa idosa com 65 anos ou mais e à pessoa 

com deficiência de qualquer idade. Nos dois casos, o cidadão que pleiteia o benefício deve comprovar não 

possuir meios de se sustentar ou de ser sustentado por sua família. 

(   )São caracterizados por serem suplementares e temporários, prestados aos cidadãos e às famílias nas 

situações de nascimento, morte e de vulnerabilidade provisória e calamidade pública.  

(   )Foi criado para apoiar e estimular a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O 

benefício é pago todo mês, no valor de meio salário mínimo, à pessoa com deficiência beneficiária do 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) que ingressar no mercado de trabalho. 

Marque a alternativa correta. 

A) O Auxílio inclusão/ Os Benefícios Eventuais/O Benefício de Prestação Continuada (BPC). 

B) Os Benefícios Eventuais/O Auxílio inclusão/O Benefício de Prestação Continuada (BPC). 

C) O Benefício de Prestação Continuada (BPC)/ Os Benefícios Eventuais/  O Auxílio inclusão 



16) A nota Si bemol é representada pela sigla: 

A) Bc. 

B) Cb. 

C) Bb. 

17) A distância de 3 tons pode ser encontrada entre as notas: 

A) F, /B 

B) A, E 

C) F, G 

18) Imagine que um homem e sua namorada estão cantando a mesma nota. Você poderia afirmar que 

esses dois sons são diferentes porque: 

A) pessoas diferentes possuem timbres diferentes de voz. 

B) homens cantam desafinado e mulheres cantam afinado. 

C) você não poderia afirmar que os sons são diferentes, pois não sabe se o casal realmente se ama. 

 

19) Sobre a nota Dó e o acorde de Dó, marque a alternativa verdadeira: 

A) Dizer "nota Dó" ou "acorde de Dó" significa a mesma coisa 

B) O acorde de Dó é formado por 3 notas, sendo uma delas a nota Dó 

C) A nota Dó não possui nenhuma relação com o acorde de Dó 

 

20) Sobre harmonia, melodia e ritmo, podemos afirmar que: 

A) Ao mudar um ritmo, estamos mudando também a harmonia da música. 

B) Uma mesma harmonia pode ser tocada em diferentes ritmos. 

C) O ritmo de uma música depende do timbre dos cantores. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVA 03 



VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

 
1) O governo, em todos os poderes e âmbitos, pode realizar compras, conforme sua necessidade, por meio 
de Licitação Pública. O processo licitatório tem por objetivo: 
 
A) Assegurar tratamento preferencial entre os licitantes, bem como repelir a competição. 
 
B) Assegurar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento 
na execução dos contratos. 
 
C) Garantir a seleção da proposta que possa gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a 
Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. 
 
 
 
 
2) São princípios básicos da administração previstos no “caput” do art. 37, da Constituição Federal, EXCETO: 
 
A) Legalidade. 
 
B) Publicidade. 
 
C) Solidariedade.  
 
 
 
3) O tratamento igualitário e a prestação de contas à população são considerados fundamentais nos atos da 
administração pública, derivando, respectivamente, dos princípios: 
 

 
A) Da impessoalidade e da publicidade.  
 
B) Da moralidade e da ineficiência.   
 
C) Da veracidade e da relevância.  
 
 
4) Considerando o que dispõe a Lei de Improbidade Administrativa, Lei n° 8.429/1992, os agentes públicos 
de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios: 
 
A) Da legalidade.  
 
B) Da imoralidade.  
 
C) Da corrupção. 
 
 
5) A investidura em cargo público ocorrerá com a: 
 

A) Posse. 
 
B) Exoneração.  
 
C) Demissão. 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

 



6) Um grupo de apoiadores do então presidente dos Estados Unidos, _________________, invadiu, em 06 
de janeiro de 2021, o Capitólio, sede do Congresso americano em ______________, durante a contagem 
oficial dos votos do Colégio Eleitoral definidos nas eleições presidenciais de novembro, que deram vitória ao 
novo presidente _______________.  
 
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.  
 
A) Donald Trump – Washington – Barack Obama  
 
B) Barack Obama – Los Angeles – George W. Bush  
 
C) Donald Trump – Washington – Joe Biden  
 

 
7) Das guerras e revoltas abaixo relacionadas, a única que não está relacionada ao período em que a 
monarquia era a forma de governo adotada pelo Brasil é:  
 
A) Inconfidência Mineira.  
 
B) A Revolta da Chibata.  
 
C) A Guerra do Paraguai. 
 
8) O Brasil teve, ao longo dos últimos 500 anos, três capitais: Salvador, situada no nordeste, Rio de Janeiro, 
situada no sudeste, e:  
 
A) Brasília, situada no centro-oeste. 
 
B) Brasília, situada no Sudeste. 
 
C) Brasília, situada no Norte. 
 
 
9) Pode ser definida como processo contínuo, uma construção coletiva que almeja a realização gradativa 
dos Direitos Humanos e de uma sociedade mais justa e solidária. O contexto acima faz referência a: 
 
A) Cidadania. 
 
B) Tecnologia. 
 
C) Meio Ambiente. 
 
10) Leia a seguinte definição de um importante conceito econômico, e marque a alternativa que indica do 
que se trata. 
 
“Esse termo econômico significa o aumento do nível dos preços. Esse processo ocorre quando sobe o valor 
de mercado de vários itens consumidos pela população em geral. Além dessa definição clássica, pode-se 
entendê-la também como a perda do poder de compra”. (Capital Research, 20/05/2020, com adaptações).  
 
A) Deflação. 
 
B) Recessão. 
 
C) Inflação. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

11) Assistência Social conta com uma extensa rede de unidades públicas, que realiza atendimentos para 

pessoas ou grupos de crianças, de jovens, de mulheres, idosos, pessoas com deficiência e outros. Dentre 

as afirmativas abaixo marque a resposta que está incorreta. 

a) CRAS –Centro de Referência de Assistência Social; 



b) CREAS –Centro de Referência Especializado de Assistência Social; 

C) ESF-Estratégia de Saúde da Família:   

 

12) A Assistência…………….. é uma política pública Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS); um 

direito de todo cidadão que dela necessitar. Ela está organizada por meio do Sistema Único de Assistência 

Social (Suas), presente em todo o Brasil. Seu ……………..é garantir a proteção social aos…………………, 

ou seja, apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas ………………., por meio de 

serviços, benefícios, programas e projetos. Com um modelo de gestão participativa, o Suas articula os 

esforços e os recursos dos municípios, estados e União para a execução e o financiamento da Política 

Nacional de Assistência Social. Complete as lacunas conforme a sequência abaixo correta. 

A) Social/ Objetivo/ Cidadãos/ Dificuldades:       

B) Social/ Pensamento / Estudantes/ Dificuldades;                                                                            

C) Educacional/ Objetivo/ Estudantes/ Facilidades;                                                                    

13) A Proteção Social Básica realiza serviços, programas e projetos de prevenção de risco e assistência 

básica para pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade social. O objetivo desse serviço é prevenir 

situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, através do fortalecimento 

de vínculos familiares e comunitários. 

Os serviços de proteção social básica serão executados de forma direta nos Centros de Referência da 

Assistência Social – CRAS e em outras unidades básicas e públicas de assistência social, bem como de 

forma indireta nas entidades e organizações de assistência social da área de abrangência dos CRAS. 

Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação 

(ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros), e, ou, fragilização de 

vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social (discriminação etárias, étnicas, de gênero ou por 

deficiências (dentre outras).  

São considerados serviços de proteção básica de assistência social aqueles que potencializam a família 

como unidade de referência, fortalecendo seus vínculos internos e externos de solidariedade, através do 

protagonismo de seus membros e da oferta de um conjunto de serviços locais que visam a convivência, a 

socialização e o acolhimento de famílias cujos vínculos familiar e comunitário não foram rompidos, bem 

como a promoção da integração ao mercado de trabalho, De Acordo com texto acima, marque a alternativa 

do serviço que não faz parte da proteção social básica:   

 

A) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV. 

B) Serviço de Alfabetização na Idade Certa. 

C) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF. 

14) O Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) é um serviço da Proteção Social Básica do SUAS, 

ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do Serviço de Proteção 

e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às 

Famílias e Indivíduos (PAEFI). O SCFV realiza atendimentos em grupo. São atividades artísticas, culturais, 

de lazer e esportivas, dentre outras, de acordo com a idade dos usuários. É uma forma de intervenção 

social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta usuários na construção e reconstrução 

de suas histórias e vivências individuais, coletivas e familiares. É considerado Publico Alvo deste serviço. 

 I-crianças, jovens e adultos; pessoas com deficiência; pessoas que sofreram violência;  



II- vítimas de trabalho infantil; jovens e crianças fora da escola; jovens que cumprem medidas 

socioeducativas; 

III- idosos com amparo da família e da comunidade ou que não necessita dos serviços sociais; além de 

outras pessoas que não está inscrita no Cadastro Único. 

Considerando as afirmações, marque a alternativa correta. 

A) As alternativas I e III estão correta. 

B) A alternativa III está errada. 

C) Todas as alternativas estão erradas.  

15)Os benefícios assistenciais fazem parte da política de Assistência Social e são um direito do cidadão e 

dever do Estado. Sobre os benefícios relacione a primeira coluna com a segunda e depois marque a 

alternativa correta. 

Coluna 1 

I) O Benefício de Prestação Continuada (BPC). 

II) O Auxílio inclusão. 

III) Os Benefícios Eventuais. 

Coluna 2  

(    )Garante a transferência mensal de um salário mínimo à pessoa idosa com 65 anos ou mais e à pessoa 

com deficiência de qualquer idade. Nos dois casos, o cidadão que pleiteia o benefício deve comprovar não 

possuir meios de se sustentar ou de ser sustentado por sua família. 

(   )São caracterizados por serem suplementares e temporários, prestados aos cidadãos e às famílias nas 

situações de nascimento, morte e de vulnerabilidade provisória e calamidade pública.  

(   )Foi criado para apoiar e estimular a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O 

benefício é pago todo mês, no valor de meio salário mínimo, à pessoa com deficiência beneficiária do 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) que ingressar no mercado de trabalho. 

Marque a alternativa correta. 

A) O Auxílio inclusão/ Os Benefícios Eventuais/O Benefício de Prestação Continuada (BPC). 

B) Os Benefícios Eventuais/O Auxílio inclusão/O Benefício de Prestação Continuada (BPC). 

C) O Benefício de Prestação Continuada (BPC)/ Os Benefícios Eventuais/  O Auxílio inclusão 

16) O Criança Feliz é um programa do governo federal e foi instituído por meio do Decreto nº 8.869, de 05 de 

outubro de 2016 tendo como fundamento a Lei nº 13.257, de 08 de março de 2016, que trata do Marco Legal 

da Primeira Infância. A primeira infância é o período que abrange os seis primeiros anos completos, ou seja, 

os 72 meses de vida da criança. 



Considerando os Objetivos do programa, assinale a alternativa que esta incorreta: 

  

I) Promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil 

integral na adolescência; 

II) Apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais;  

III) 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;  

IV) Mediar o acesso da gestante, das crianças na primeira infância e das suas famílias às políticas e serviços 

públicos de que necessitem;  

V) Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira 

infância e suas famílias. 

 

A) Alternativa I e II estão incorretas. 

B) Alternativa I está incorreta. 

C) Somente as alternativas II e V estão corretas. 

17)Complete a afirmação abaixo. 

O Programa ………………….. tem caráter ………………, ou seja, envolve várias políticas públicas com a 

finalidade de promover o desenvolvimento ……………………..das crianças na primeira infância, considerando 

sua família e seu contexto de ………….... Sendo assim, o Criança Feliz agrega as políticas de assistência 

social, educação, cultura, saúde, direitos humanos, direitos da criança e do adolescente, entre outras, tendo 

sua coordenação na Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano, do Ministério do 

Desenvolvimento Social (MDS).  

A) Criança Feliz—Intersetorial—Integral—Vida. 

B) Criança Feliz—Integral—Intersetorial—Vida. 

C) Vida—Intersetorial—Criança Feliz—Integral. 

 

18) A quem o Programa Criança Feliz se destina? Marque a seguir a alternativa correta em relação ao 

público alvo. 

I. gestantes, crianças de até 3 (três) anos e suas famílias Inclusas no Cadastro Único; 

II. crianças de até 6 (seis) anos e suas famílias beneficiárias do BPC;  

III. 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. 

A) Todas as alternativas estão corretas. 

B) Todas as alternativas estão erradas. 

C) Somente a alternativa III está Correta. 

 

19) Marque a opção correta que apresente um conteúdo verdadeiro sobre as necessidades de cuidado de 



uma criança. 

A) Somente os pais biológicos poderão cuidar das crianças da forma que elas necessitam, oferecendo-lhes 

a proteção, o cuidado e a autonomia adequados. 

B) Ambiente saudável, afeto e respeito são essências para a criança se desenvolver de forma adequada. 

C) A forma como a criança é tratada pelos membros de sua família não afeta o seu desenvolvimento. 

20) Sobre a primeira infância marque V para Verdadeiro e F para Falso. 

(   ) A Primeira Infância é o período que vai da gestação até os 6 anos de idade. Essa fase também pode 

ser subdividida em duas partes: primeiríssima Infância (da gestação aos 3 anos de idade) e o período que 

segue entre os 4 e 6 anos.  

(  ) O desenvolvimento infantil na Primeira Infância é um processo de aprendizado que precisa ser bastante 

estimulado e com todos os cuidados necessários, pois é por meio dele que as crianças adquirem e aprimoram 

várias capacidades relacionadas aos aspectos cognitivo, motor, emocional e social.  

 

(  ) Os estímulos na Primeira Infância podem, inclusive, resultar em bons salários e grandes oportunidades 

na vida adulta. Por isso, dar atenção, conversar e brincar têm papel transformador na vida das crianças.  

 

Marque abaixo a alternativa correta. 

 

A) V-V-F 

B) V-F-F 

C) V-V-V 

  

 

 


