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      PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Processo Seletivo Simplificado nº 036/2019 
para  

COORDENADOR DO CRAS 

 

Prova Objetiva 
 
 

 

 

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM. 
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA. 

 
 Desligue qualquer aparelho eletrônico (celulares, smartwatches e demais itens constantes no item 
3.4. do Edital do presente Processo Seletivo) e mantenha-os embaixo de sua carteira. 
 
 Você deve assinar no campo específico para isto, a Folha de Respostas. A não assinatura por parte 
do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática do mesmo. 
 
 Você está recebendo um Caderno de Questões com 30 (trinta) questões objetivas. Verifique se 
este caderno corresponde com a sua opção de inscrição. 
 
 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões. 
Responda a todas as questões. 
 
 Os candidatos não poderão levar consigo o caderno de questões por razões de segurança e 
direitos autorais conforme item 3.7. do Edital do presente Processo Seletivo. 
 
 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão. 
 
 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o 
exemplo: 
 
 
 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova sob pena de eliminação. 
 
 A prova terá duração de 3 horas. O tempo mínimo de permanência na sala é de 30 minutos. 
 
 Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. Havendo insistência por parte do 
candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Processo Seletivo. 
 
 Deixe sobre a carteira apenas Caneta, Lápis e Borracha. 
 
 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala. 

 

 
 

 
 

BOA PROVA ! 
 

 

Nome do Candidato 

RG CPF DATA DE NASCIMENTO 



 

LINGUA PORTUGUESA - (10 QUESTÕES) 
 
1 – Complete as sentenças com as formas verbais corretas ao contexto e a norma culta padrão: 
 
1. Antigamente....................poucos moradores na cidade. 
2. Já ..................muitos anos que não se ouvia essa música. 
3. .....................dias que não a via mais. 
 
Respeitando a ordem em que as frases aparecem, temos:  
(A) havia – faz – fazia.  
(B) haviam – faz – fazem.  
(C) haviam – fazia - fazem.  
(D) haviam – faz - fazia. 
 
2 – As orações a seguir, apesar de utilizarem a mesma conjunção, expressam circunstâncias diferentes: 
 
I. Ela não será barrada no evento, uma vez que pague o débito que tem comigo. 
II. Ela não será barrada no evento, uma vez que pagou o débito que tem comigo.  
 
(A) condição e tempo. 
(B) tempo e condição  
(C) condição e causa. 
(D) causa e tempo.  
 
3 – Marque a alternativa em que não há correspondência entre o substantivo e o coletivo indicado: 
(A) colônia – de insetos.  
(B) nuvem – de mosquitos. 
(C) girândola – de girassóis 
(D) cáfila – de camelos. 
 
4 – Assinale a alternativa em que as palavras estão corretamente escritas: 
(A) Cabeleireiro / Advogado. 
(B) Cabelereiro / Advogado. 
(C) Cabelereiro / Adivogado. 
(D) Cabelereiro / Adivogado. 
 
5 – Qual das alternativas apresenta palavras que preenchem adequadamente as lacunas abaixo? 
Ele _____________ o nome do instrumento: ____________. Porém, algumas pessoas não entenderam, então 
ele ___________ mais uma vez.  
(A) Cítara / Citará / Citara. 
(B) Citará / Citara / Cítara. 
(C) Citará / Cítara / Citara. 
(D) Citara / Cítara / Citará. 
 
6 – Quantos fonemas possui a palavra “hidroxibenzeno”? 
(A) 12. 
(B) 13. 
(C) 14. 
(D) 15. 
 
     Observe a charge a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 - Essa charge de Laerte poderia servir de ilustração para a seguinte ideia do texto: 
(A) O nosso sistema educacional não foi totalmente reprovado. 
(B) O Brasil foi o país que mais avançou em matemática. 
(C) Nosso problema não é de quantidade, mas de qualidade. 
(D) Sob certos aspectos, nosso desempenho foi medíocre. 
 
8 – Se a primeira frase da charge fosse colocada na forma “Tu estás cercado de ignorantes!”, a segunda 
frase deveria estar escrita do seguinte modo: 
(A) “Sai desse livro com as mãos para cima!” 
(B) “Saias desse livro com as mãos para cima!” 
(C) “Saia desse livro com as mãos para cima!” 
(D) “Sais desse livro com as mãos para cima!” 
 
9 – Com relação aos elementos linguísticos da charge, assinale a afirmativa correta. 
(A) O chargista preferiu a forma do demonstrativo “desse livro” para indicar desprezo. 
(B) O pronome “você” poderia referir‐se a qualquer pessoa presente na charge. 
(C) O termo “de ignorantes” indica o agente da forma verbal “está cercado”. 
(D) A forma verbal “saia” indica uma ação passada. 
 
10 – A respeito das imagens presentes na charge, assinale a afirmativa incorreta.  

(A) A ignorância também é mostrada no modo de segurar o alto‐falante. 
(B) A surpresa do leitor mostra a desvalorização da cultura. 
(C) O fato de ser um só o leitor, mostra uma situação de ignorância. 
(D) A cultura está representada na charge pelo ato de ler. 
 
 
 

MATEMÁTICA - (05 QUESTÕES) 
 
1 - Em uma fábrica de confecção de uniformes, para fazer 18 blusas, são gastos 27 metros de tecido. 
Quantos metros de tecido serão gastos para confeccionar 12 blusas? 
(A) 18 metros. 
(B) 18,5 metros. 
(C) 19 metros.        
(D) 19,5 metros. 
 
2 - Em uma escola 85% dos alunos pagam uma mensalidade de R$ 520,00 e o restante dos alunos têm um 
desconto de 15% desse valor. Nesse caso, a mensalidade média paga pelos alunos dessa escola é: 
(A) menor que R$ 500,00. 
(B) entre R$500,00 e R$ 505,00. 
(C) entre R$ 505,00 e R$ 509,50. 
(D) maior que R$ 509,50. 
 
3 - Uma batedeira “FAZ BEM COMPRAR” custa R$ 79,90 à vista. Após ter sofrido um certo desconto, passou 
a custar R$ 71,91. O percentual de desconto foi de: 
(A) 8%.              
(B) 9%.              
(C) 10%.               
(D) 11%. 
 
4 - Carlos viajou com seu carro de Recife a Aracaju. Saiu de Recife, dirigiu durante 3 horas e 45 minutos e 
parou por 35 minutos para almoçar. Em seguida, dirigiu diretamente para Aracaju, tendo realizado o percurso 
total em 7 horas e 30 minutos. A duração da segunda parte da viagem foi de: 
(A) 2h50min. 
(B) 2h55min. 
(C) 3h05min. 
(D) 3h10min. 
 
5 - Ao pagar três cafezinhos e um sorvete com uma nota de R$10,00, João recebeu R$1,20 de troco. Se o 
sorvete custa R$1,60 a mais que cada cafezinho, qual é, em reais, o preço de um cafezinho? 
(A) R$ 1,80. 
(B) R$ 2,00.          
(C) R$ 2,20.         
(D) R$ 2,40. 
 
 
 
 



 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - (15 QUESTÕES) 

 
1 - De acordo com a Política Nacional de Assistência Social (PNAS 2004) o CRAS deve atuar com famílias e 
indivíduos em seu contexto comunitário, visando a orientação e o convívio sociofamiliar e comunitário e é 
responsável pela oferta do Programa de Atenção Integral às Famílias. Nesse sentido, na proteção básica, o 
trabalho com famílias deve:  
(A) Partir do suposto de que são funções básicas do Estado: prover a proteção e a socialização dos seus membros; 
constituir-se como referências morais, de vínculos afetivos e sociais; de identidade grupal, além de ser mediador das 
relações dos seus membros com outras instituições sociais e com a Família.  
(B) Considerar novas referências para a compreensão dos diferentes arranjos familiares, superando o 
reconhecimento de um modelo único baseado na família nuclear.  
(C) Não levar em conta a singularidades da família, sua vulnerabilidade no contexto social, além de seus recursos 
simbólicos e afetivos, bem como sua disponibilidade para se transformar e dar conta de suas atribuições.  
(D) Priorizar a reestruturação dos serviços de abrigamento dos indivíduos que, por uma série de fatores, não contam 
mais com a proteção e o cuidado de suas famílias, para as novas modalidades de atendimento. 
 
2 - Na PNAS a proteção social deve garantir as seguintes seguranças. 
(A) Sobrevivência, dignidade e cidadania. 
(B) Sobrevivência, acolhida e convívio ou vivencia familiar. 
(C) Cidadania, acolhida e convívio ou vivência familiar. 
(D) Cidadania, sobrevivência e acolhida. 
 
3 – Dentre as alternativas abaixo assinale a que se enquadra na Proteção Social Especial de Alta 
complexidade: 
(A) República.  
(B) Cuidado no domicílio. 
(C) Abordagem de rua. 
(D) Centros de convivência para idosos. 
 
4 – O trabalho constante realizado pelo CRAS para realimentação de informações que suscitem novas 
propostas e soluções em situações inesperadas e dinamizem o aprimoramento das ações numa perspectiva 
de processo continuado é o(a): 
(A) programa. 
(B) projeto. 
(C) plano. 
(D) avaliação. 
  
5 - A proteção social básica desenvolvida nos CRAS abrange os serviços de: 
 
I. Proteção e Atenção Integral às Famílias; 
II. Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 
III. Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos; 
IV. Suporte Domiciliar para Pessoas com Deficiência e Idosas; 
V. Atenção Especializada para Pessoas em Situação de Rua. 
 
Está correto somente o contido em: 
(A) I, II e IV. 
(B) I, III e IV. 
(C) II, III e IV. 
(D) II, IV e V. 
 
6 – “A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), promulgada em 1993, veio consolidar a assistência social 
como ...................., ao definir as seguintes diretrizes: descentralização político-administrativa, 
municipalização, comando único, controle social e participação popular, conforme consta no artigo 5º.” 
 
Marque a alternativa que completa corretamente o enunciado acima:  
(A) controle.  
(B) atividade. 
(C) direito. 
(D) processo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 – Sobre a proteção social básica assinale (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas.  
(    ) Tem caráter preventivo e processador de inclusão social.  
(    ) Inclui a oferta de Serviços de fortalecimento dos vínculos familiares.  
(    ) Deve acolher as demandas da população, consubstanciadas nas resoluções das conferências de saúde.  
(    ) Destina-se a segmentos da população que vive em condição de vulnerabilidade social.  
(  ) Oferece serviços de referencia para escuta, informação, apoio psicossocial, defesa, encaminhamentos 
monitorados. Marque a sequência correta:  
(A) V – F – V – V – F.  
(B) V – V – F – V – V.  
(C) F – V – V – V – V.  
(D) V – V – V – V – F. 
 
8 – A __________________________ é exercida sempre que a equipe do CRAS recebe 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 social básica. 
(A) transferência de renda. 
(B) segurança da acolhida. 
(C) garantia de acesso. 
(D) contrarreferência.  
 
9 – O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é uma unidade pública estatal descentralizada da 
política de assistência social. Entende-se por descentralização a(o): 
(A) participação efetiva da sociedade civil organizada na definição, planejamento, implementação e avaliação das 
Políticas Públicas de assistência social. 
(B) transferência da gerência, da execução de ações e da prestação de serviços para instâncias de gestão e decisão 
mais próximas dos usuários e beneficiários. 
(C) instalação de grupos de trabalho com a participação de universidades, órgãos de formação profissional e 
entidades privadas na oferta da assistência social. 
(D) desburocratização do sistema de atendimento socioassistencial, com a finalidade de tornar mais acessível a 
participação da população nos programas sociais. 
 
10 - 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. 
(    ) Garantia de acesso à rede de serviços locais de saúde e de assistência social. 
 
(A) F, V, V, V, V. 
(B) F, F, V, V, V. 
(C) V, F, V, F, V. 
(D) F, F, F, V, V. 
 
11 - No âmbito do Serviço de Proteção e Atendimento Integrado à Família (PAIF), o trabalho social com 
famílias constitui-se em: 
(A) um acesso à empregabilidade; 
(B) um processo de expansão de direitos; 
(C) uma ocupação que demanda a reunião de várias profissões; 
(D) uma prática profissional apoiada em saber científico. 
 
12 - De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social - Lei n° 8.742/1993 -, as proteções sociais básica e 
especial serão ofertadas, respectivamente, nos: 
(A) Centros Municipais de Proteção à criança e ao adolescente. 
(B) Conselhos Municipais e Estaduais e Assistência Social. 
(C) Centros de Referência de Assistência Social e nos Centros de Referência Especializado de Assistência Social. 
(D) Conselhos de Defesa da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 - Considerando o protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferência de Renda, no 
âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (2009), quanto ao Programa Bolsa Família - PBF e ao 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, é importante destacar que: 
(A) o Programa Bolsa Família (PBF) e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) são benefícios de 
assistência social; 
(B) no acompanhamento das condicionalidades de saúde e educação do PBF e do PETI são produzidas informações 
que permitem a construção de indicadores de vulnerabilidade e risco extremamente relevantes na identificação de 
famílias para o atendimento prioritário pelos serviços socioassistenciais. 
(C) as famílias que recebem os benefícios e programas de transferência de renda, como o PBF e o PETI, não devem 
se constituir em público prioritário nos serviços socioassistenciais; 
(D) o descumprimento de condicionalidade do PBF e do PETI, para o SUAS, pode ser um indicativo de violações de 
direitos vivenciadas pela família, sendo inapropriada a análise por meio dos serviços da rede socioassistencial;  
 
14 – 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) Lei Orgânica da Assistência Social. 
(B) Estatuto da Criança e do Adolescente. 
(C) Constituição Federal. 
(D) Lei Orgânica da Saúde. 
 
15 – Os municípios em gestão básica, de acordo com a NOB-RH/SUAS têm em sua responsabilidade, exceto: 
(A) Planejar o ingresso de pessoal com a previsão de quantitativos anuais de vagas a serem preenchidas por meio 
de concurso público. 
(B) Instituir em seu âmbito uma mesa de negociações com composição paritária entre gestores, prestadores de 
serviço, trabalhadores da área da assistência do setor público e do setor privado. 
(C) Propiciar e viabilizar a participação das instituições de ensino superior, em seu âmbito, mediante a realização de 
atividades conjuntas de capacitação, pesquisa e extensão, bem como de avaliação de serviços, programas, projetos 
e benefícios sócio assistenciais. 
(D) Organizar centros de estudos ou outras formas de mobilização regionalizados nas unidades de assistência social, 
que devem ser considerados como núcleos de discussão técnica e de fomento a qualificação dos trabalhadores no 
SUAS. 
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