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Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM  

 

 
 

Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Promoção Social de Silva Jardim – SEMTHPS 
 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

Edital 01/2022 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

INSTRUTOR DE CORTE E COSTURA; INSTRUTOR DE MANICURE E PEDICURE; 

INSTRUTOR AUXILIAR DE CABELEIREIRO; INSTRUTOR DE TRABALHOS MANUAIS 

 

 

 

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:_________________________________________________________________________________ 

NÚMERO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO:________________________________________________

1) O nome atual de Silva Jardim é uma 
homenagem a qual jornalista e político? 
a) Pedro Bial 
b) Antônio Silva Jardim 
c) Mário Silva Jardim 
d) Willian Boner 
 
2) Uma parte do território do município de Silva 
Jardim encontra-se protegido pela Reserva 
Biológica Poço das Antas. Reserva biológica 
federal destinada ao projeto de preservação da 
Mata Atlântica e de qual primata? 
a) Mico-leão-dourado 
b) Macaco-aranha 
c) Mandril 
d) Narigudo 
 
3) No município de Silva Jardim todos têm direito 
de participar, nos termos da Lei, das decisões do 
Poder Público Municipal, em qualquer Poder ou 
nível da Administração Pública, exercendo a 
soberania popular através do sufrágio universal e 
do voto? 
a) aberto 
b) abaixo assinado 
c) desigual 
d) direto 
 

4) De acordo com a Resolução do Conselho 
Nacional de Assistência Social (CNAS) n 11, de 23 
de setembro de 2015, ser informado e orientado 
sobre os serviços, programas, projetos e 
benefícios da Assistência Social é um? 
a) Dever do usuário do SUAS 
b) Direito do gestor do SUAS 
c) Direito do usuário do SUAS 
d) Favor feito pelo gestor do SUAS 
 

5) No Município de Silva Jardim é assegurado a 
todos o exercício dos direitos sociais e outros 
previstos na Constituição da República. Marque 
um dos direitos sociais assegurados. 
a) Educação 
b) Turismo 
c) Plebiscito 
d) Voto secreto 
 
6) O território do Município de Silva Jardim 
divide-se, para fins administrativos, em distritos 
organizados, suprimidos ou fundidos por Lei, 
após consulta plebiscitária à população 

diretamente interessada, observada a Legislação 
Estadual e o disposto em qual outra lei? 
a)  Lei Orgânica da Saúde. 
b) Constituição Federal 
c) Lei Orgânica Municipal. 
d) Lei Orgânica da Assistência Social 
 
7) Marque a alternativa que corresponde ao que 
é o CREAS?  
a) É onde são atendidas famílias e pessoas que 
tiveram seus direitos violados, sofrem negligência 
e abandono, foram ameaçados ou sofreram maus 
tratos, vítimas de violência e pessoas que 
sofreram discriminações de todos os tipos. 
 

 

b) É considerada a porta de entrada da proteção 
básica da Assistência Social é a unidade pública 
que atende a população mais vulnerável e leva às 
famílias os serviços oferecidos pela Política de 
Assistência Social. 
 

c) É uma unidade pública especializada que 
atende crianças com microcefalia e outras 
deficiências associadas, jovens e adultos com 
deficiência que não têm autonomia e dependem 
de outras pessoas e as famílias dessas pessoas 
também são atendidas no Centro-Dia. 
 

d) É uma unidade que também funciona como 
ponto de apoio para pessoas que moram e/ou 
sobrevivem nas ruas. Deve promover o acesso a 
espaços de guarda de pertences, de higiene 
pessoal, de alimentação e provisão de 
documentação. 
 

8) Sobre o Benefício de Prestação Continuada da 
Assistência Social (BPC) é correto afirmar que? 
 

a) Para ter direito ao benefício, o solicitante 
precisa comprovar que a renda mensal da família 
é inferior a um sexto do salário mínimo. 
 

b) As pessoas com deficiência precisam passar 
apenas por avaliação social realizada por 
profissional do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS). 
 

c) É um benefício individual, vitalício e 
transferível, que garante a transferência mensal 
de 1 (um) salário mínimo à pessoa idosa, com 65 
anos ou mais, e à pessoa com deficiência de 
qualquer idade. 
 

d) O Benefício de Prestação Continuada da 
Assistência Social (BPC) não pode ser concedido 
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ao cidadão que recebe qualquer benefício 
previdenciário público ou privado. 
 
9) Sobre o Cadastro único é correto afirmar que? 
 

a) É o instrumento que o governo usa para 
identificar as famílias de baixa renda que têm 
interesse em participar de Programas Sociais dos 
governos estaduais, municipais e do Distrito 
Federal. 
 

b) Podem se cadastrar, no Cadastro Único as 
famílias que possuem renda mensal por pessoa 
de até um salário mínimo ou ainda aquelas com 
renda familiar mensal total de até quatro salários 
mínimos. 
 

c) A partir do momento em que sua família 
estiver cadastrada, sempre que houver alguma 
mudança (como, por exemplo, mudança de 
endereço, escola das crianças) não se deve 
realizar a atualização cadastral. 
 

d) A família deve procurar o Setor Responsável 
pelo Cadastro Único ou pelo Bolsa Família de sua 
cidade e atualizar estas informações e mesmo 
sem mudança na família, você deve atualizar os 
dados a cada 5 anos, obrigatoriamente. 
 
10) Sobre participação nos conselhos de 
Assistência Social, é INCORRETO afirmar que? 
 

a) Todos os usuários, inclusive membros de 
comunidades rurais, étnicas e povos e 
comunidades tradicionais podem participar. 
 

b) 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. 
 

c) Os Conselhos de Assistência Social têm o 
dever de promover programas de formação para 
usuários e lideranças comunitária. 
 

d) 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. 


