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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 MÉDIO 

 

Orientador social, Técnico em Abordagem Social, Facilitador de 

convivência de Esporte e Lazer, Instrutor Música, Dança e Teatro 

 

 

 

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) É um dos objetivos o Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). 

a) Oportunizar o acesso às informações sobre 

direitos e sobre participação cidadã, 

estimulando o desenvolvimento do 

protagonismo dos usuários. 

b) Criar condições para a 

construção/reconstrução de projetos de vida 

que visem a prática de ato infracional. 

c) Desenvolver ações especializadas para a 

superação das situações violadoras de direitos 

que contribuem para a intensificação da 

dependência. 

d) Contribuir para o fortalecimento do 

agravamento de situações de negligência, 

violência e ruptura de vínculos. 

 

2) O Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos (SCFV) possui articulação com qual 

outro serviço com objetivo de promover o 

atendimento das famílias dos usuários destes 

serviços, garantindo a matricialidade 

sociofamiliar da política de assistência social? 

a) Serviço de Proteção Social Especial para 

Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias;  

b) Serviço Especializado para Pessoas em 

Situação de Rua; 

c) Serviço de Acolhimento em República; 

d) Serviço de Proteção e Atendimento Integral 

à Família (PAIF); 

 

3) Sobre O Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV), analise as 

afirmativas abaixo e marque V (verdadeiro) e F 

(Falso) 

( ) Serviço de apoio, orientação e 

acompanhamento a famílias com um ou mais 

de seus membros em situação de ameaça ou 

violação de direitos. 

(  ) Serviço realizado em grupos, organizado a 

partir de percursos, de modo a garantir 

aquisições progressivas aos seus usuários, de 

acordo com o seu ciclo de vida, a fim de 

complementar o trabalho social com famílias e 

prevenir a ocorrência de situações de risco 

social. 

(  ) Possui caráter preventivo e proativo, 

pautado na defesa e afirmação dos direitos e no 

desenvolvimento de capacidades e 

potencialidades, com vistas ao alcance de 

alternativas emancipatórias para o 

enfrentamento da vulnerabilidade social. 

(   ) Deve utilizar-se também de ações nas áreas 

culturais para o cumprimento de seus objetivos, 

de modo a ampliar universo informacional e 

proporcionar novas vivências às famílias 

usuárias do serviço e devem possuir caráter 

terapêutico. 

Após a analise, assinale a alternativa 

correspondente. 

a) V, V, F, V 

b) F, V, V, F 

c) V, F, F, V 

d) F, F, V, V 

 

4) Sobre o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV), e sua 

característica específica de intervenção e 

atendimento com idosos é INCORRETO afirmar 

que: 

a) Tem por foco o desenvolvimento de 

atividades que contribuam no processo de 

envelhecimento saudável, no desenvolvimento 

da autonomia e de sociabilidades, no 

fortalecimento dos vínculos familiares e do 

convívio comunitário e na prevenção de 

situações de risco social. 
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b) É complementar o trabalho social com 

família, prevenindo a ocorrência de situações 

de risco social e fortalecendo a convivência 

familiar e comunitária. 

c) Tem por um de seus objetivos favorecer o 

desenvolvimento de atividades intergeracionais, 

propiciando trocas de experiências e vivências, 

fortalecendo o respeito, a solidariedade e os 

vínculos familiares e comunitários. 

d) É um serviço para a oferta de atendimento 

especializado a famílias com pessoas com 

deficiência e idosos com algum grau de 

dependência, que tiveram suas limitações 

agravadas por violações de direitos. 

 

5) O Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos (SCFV) está referenciado em qual 

equipamento da Assistência Social? 

a) Centro de Referência de Assistência Social 

b) Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social 

c) República 

d) Casa de Passagem 

 

6) São eixos norteadores do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV) a convivência social, o direito de ser e?  

a) Autonomia 

b) Acolhida 

c) Renda 

d) Participação 

 

7) Sobre os Benefícios Eventuais é correto 

afirmar que?  

a) É o instrumento usado para identificar as 

famílias de baixa renda que têm interesse em 

participar de Programas Sociais, como o Minha 

Casa Minha Vida, a Tarifa Social de Energia 

Elétrica e outros programas dos governos 

estaduais, municipais e do Distrito Federal. 

b) 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, 

vulnerabilidade temporária ou calamidade 

pública. 

c) É um benefício que garante renda para as 

famílias que estão em situação de pobreza e 

extrema pobreza e para receber o benefício que 

é transferido todo mês, as famílias assumem o 

compromisso de manter as crianças e 

adolescentes estudando, as crianças com o 

calendário de vacina em dia e as grávidas com o 

acompanhamento pré-natal. 

d) É um benefício individual, não vitalício e 

intransferível, 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, que comprovem 

não possuir meios de se sustentar ou de ser 

sustentado pela família. 

 

8) De acordo com a Resolução do Conselho 

Nacional de Assistência Social (CNAS) n 11, de 

23 de setembro de 2015, “Ser atendido pela 

Assistência Social, tendo consciência dos seus 

direitos e como garanti-lo” é um direito do 

usuário e isso significa? 

a) Conhecer o trabalhador que está te 

atendendo, mas não lhe da o direito de saber o 

nome do profissional e a sua área de atuação. 

b) Ser atendido por um profissional 

desqualificado. 

c) Ser atendido rapidamente e ter o 

atendimento voltado para o que você precisa.  

d) Ter a possibilidade de avaliar o serviço 

recebido, contando com espaço de escuta, mas 

sem expressar a sua opinião. 

 

9) O que é um coletivo 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) É a articulação de movimentos, associações, 

organizações, coletivos, dentre outras formas 
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de organizações de usuários para a defesa e a 

garantia de seus direito. 

d) São instituídos nos equipamentos públicos 

da Política de Assistência Social, com o objetivo 

de mobilizar e discutir temas relevantes para 

encaminhamento ao poder público local. 

 

10) A unidade pública especializada que 

atende crianças com microcefalia e outras 

deficiências associadas, jovens e adultos com 

deficiência que não têm autonomia, dependem 

de outras pessoas e atendem também as 

famílias dessas pessoas é o/a? 

a) Casa de Passagem 

b) Acolhimento 

c) Centro Dia 

d) Centro Especializado de Assistência Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


