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Caderno de Provas 

 

- Você recebeu um caderno de provas, contendo 10 (dez) questões de múltipla escolha, 

numeradas sequencialmente, cada uma apresentando 4 (quatro) alternativas: A, B, C e D. 

E,  

- Das alternativas somente 01 (uma) deverá ser assinalada como correta. 

- Marque respostas com caneta azul ou preta. 

- Não esqueça de preencher no local indicado seu nome e o número do documento 

pessoal. 
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NOME:_________________________________________________________________________________ 
 
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO:___________________________________________________________ 
 

1) O Auxílio Brasil integra em apenas um 
programa várias políticas públicas de 
assistência social, saúde, educação, 
emprego e renda. São objetivos do auxílio 
Brasil, EXCETO? 
 
 

a) Promover a cidadania com garantia de 
renda e apoiar, por meio dos benefícios 
ofertados pelo Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS), a articulação de políticas 
voltadas aos beneficiários. 
b) Promover, prioritariamente, o 
desenvolvimento de crianças e adolescentes, 
por meio de apoio financeiro a gestantes, 
nutrizes, crianças e adolescentes em 
situação de pobreza ou extrema pobreza. 
c) Ampliar a oferta do atendimento de 
crianças em creches e estimular a 
dependência de famílias em situação de 
pobreza e extrema pobreza. 
d) Estimular crianças, adolescentes e jovens 
a terem desempenho científico e tecnológico 
de excelência. 
 
2) Tem direito ao Auxílio Brasil, as famílias 
em situação de extrema pobreza, em 
situação de pobreza e ? 
a) famílias em regra de emancipação. 
B) famílias monoparentais masculinas. 
c) famílias patriarcais. 
d) famílias homoafetivas. 
 
3) Sobre a seleção, cadastramento e 
pagamento do Auxílio Brasil é correto afirmar 
que: 
 

a) Após a seleção realizada pelos Gestores 
Municipais e Estaduais, será concedida 
parcela do Programa Auxílio Brasil.  
b) As parcelas são disponibilizadas 
trimestralmente, conforme calendário de 
pagamento. 
c) A seleção das famílias é feita pelo 
Ministério da Cidadania com base nos dados 
inseridos pelos Estados no Cadastro Único.  
d) O processo de seleção é realizado 
mensalmente considerando a composição 
familiar e a renda de cada integrante. 
 
4) As informações do Cadastro Único 
contribuem para a formulação e a 
implantação de políticas públicas capazes de 
promover a melhoria de vida dessas famílias, 

uma vez que o Cadastro Único propicia a 
identificação deste público e o mapeamento 
de que sua(s)/seu(s)? 
a) autonomia 
b) necessidades 
c) críticas 
d) benefício 
 
5) Analise e assinale a alternativa que 
corresponda corretamente às lacunas da 
afirmativa. 
 

O Cadastro Único é um instrumento de 
__________ e caracterização 
socioeconômica das famílias brasileiras de 
baixa renda, ou seja, _________ com renda 
mensal igual ou inferior a meio salário 
mínimo per capita ou renda familiar mensal 
de até _____ salários mínimos. 
a) Identificação – famílias – três. 
b) Ajuda – coletivo – dois. 
c) Monitoramento – indivíduos – três. 
d) Avaliação – famílias – dois. 
 
6) De acordo com os principais conceitos 
vinculados e que auxiliam à operação do 
Sistema do Cadastro Único e na gestão dos 
dados nele inseridos e armazenados, 
assinale a alternativa que corresponda a 
compreensão/conceito de  Unidade Territorial 
Local (UTL)? 
 

a) Pessoa cadastrada pelo Usuário Máster 
do órgão ao qual está vinculado que, de 
acordo com o perfil a ele atribuído, pode 
acessar determinadas funcionalidades. 
b) Usuário cadastrado exclusivamente pela 
Caixa, limitado a dois usuários por órgão 
solicitante, que possui acesso a todas as 
funcionalidades do sistema, tendo a 
atribuição de cadastrar os demais usuários 
do órgão ao qual é vinculado. 
c) Divisão do território municipal em áreas, 
com a finalidade de facilitar a gestão, ou seja, 
permite ao município dividir seu território em 
áreas utilizando critérios próprios que 
auxiliam na gestão das famílias cadastradas 
no sistema. 
d) Unidade nuclear composta por uma ou 
mais pessoas que contribuam para o 
rendimento ou tenham suas despesas 
atendidas por ela, todas moradoras em um 
mesmo domicílio 
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7) Sobre participação nas atividades de 
controle social, como os Conselhos e as 
Conferências de Assistência Social. Analise 
as afirmativas com V (verdadeira) e F 
(Falsa)e assinale a alternativa 
correspondente. 
 

(  ) Todos os usuários, preferencialmente, 
membros de comunidades rurais, étnicas e 
povos e comunidades tradicionais podem 
participar.  
(   ) Os Conselhos de Assistência Social têm 
o dever de promover programas de formação 
para usuários e lideranças comunitárias. 
( ) Os Conselhos de Assistência Social 
devem realizar fóruns, seminários, 
audiências e eventos em que os usuários 
possam apresentar suas ideias, reflexões, 
debates, reivindicações e soluções junto aos 
representantes ou a organizações de 
usuários. 
(   ) Os gestores públicos ou as Entidades ou 
as Organizações de Assistência Social e de 
Trabalhadores do SUAS representam os 
usuários nos conselhos e nas Conferências 
de Assistência Social. 
 

a) F, V, V, F 
b) F, F,F, V 
c) V, V, F, F 
d) V, F, V, V 
 
8) Qual das alternativas abaixo corresponde 
corretamente à compreensão/entendimento 
de Fóruns de usuários? 
 

a) Organizam os usuários, tendo como 
referência os serviços, programas, projetos, 
benefícios e transferência de renda no 
âmbito da Política Pública de Assistência 
Social, como forma de mobilizá-los e discutir 
direito. 
b) São organizações legalmente 
constituídas, que tenham os usuários em sua 

direção e que prevejam, em seu estatuto, os 
objetivos de defesa e de garantia dos direitos 
dos usuários do SUAS. 
c) São organizações de usuários que têm 
como principal função a mobilização, 
debatendo as demandas e necessidades dos 
usuários, bem como temas relevantes para 
eles, como a articulação de políticas de 
atendimento, a integração entre serviços e 
benefícios, a qualidade do atendimento, a 
qualidade da infraestrutura disponível nas 
unidades do SUAS, entre outros. 
d) São organizadas pelos moradores da 
comunidade, que tenham o intuito de 
promover esclarecimento, informação e 
formação da comunidade sobre Assistência 
Social, e que desenvolvam projetos 
comunitários relacionados à política de 
assistência social. 
 
9) Os Benefícios Eventuais são oferecidos 
aos cidadãos e famílias que não têm 
condições de arcar, por conta própria, com o 
enfrentamento de situações adversas ou que 
fragilizem a manutenção do cidadão e sua 
família, como nascimento, morte e? 
 

a) Medicamentos de alto custo. 
b) Doença em estágio terminal. 
c) Gravidez de médio e alto risco. 
d) Vulnerabilidade temporária ou calamidade 
pública. 
 
10) Tendo a carteira do Idoso, qual 
percentual de desconto mínimo, no valor das 
passagens interestaduais em transporte 
coletivo, como ônibus, trem e barco os idosos 
tem acesso?  
 

a) 20% 
b) 30% 
c) 10% 
d) 50% 

 


