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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

Edital 01/2022 

NÍVEL MÉDIO 

 

Visitador Criança Feliz 

 

 

 

 

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) A periodicidade e o tempo médio da visita são 

fundamentais para conseguirmos oferecer à 

família atendidas pelo Programa Criança Feliz 

para que adquiram novos conhecimentos e 

potencializem os cuidados parentais dos(as) 

cuidadores(as) junto às crianças. Além de 

permitir? 

a) Orientar os(as) gestores(as) nas atividades 

propostas. 

b) Criar e fortalecer a confiança dos vizinhos. 

c) Realizá-las de forma aleatória, sem tempo 

suficiente e uma frequência específica. 

d) Identificar quais ações trarão mais impactos 

no contexto familiar com vistas ao 

desenvolvimento infantil e ao fortalecimento de 

vínculos. 

 

2) A escolha dos bairros ou territórios para o 

atendimento no PCF deve levar em conta os 

critérios de Vulnerabilidade social, Segurança 

para os visitadores, supervisores e técnicos do 

CRAS e? 

a) Distância e deslocamento 

b) Capacitismo 

c) Busca Ativa 

d) Desenvolvimento Social 

 

3) O que é o Plano de Visita Domiciliar?  

a) É um plano que serve para identificar quais 

foram os avanços observados sobre o 

desenvolvimento de linguagem, motor, cognitivo 

e socioafetivo na criança ao longo das visitas 

domiciliares. 

b) É contribuir para a sua segurança no território 

e gera credibilidade junto às famílias. 

c) É um plano de trabalho que serve para 

orientação dos 03 momentos da visita domiciliar, 

que são a acolhida, o desenvolvimento e o 

encerramento. 

d) É um instrumento de análise das aquisições 

das competências e habilidades da criança ao 

final de cada faixa etária. 

 

4) Assinale a alternativa correta que compreende 

que “Desde o nascimento, a criança manifesta 

necessidades essenciais de sobrevivência, 

alimentação e higiene que dependem da sua 

interação com o outro, inicialmente com os 

adultos mais próximos. Entre a criança e sua 

família, os(as) cuidadores (as) que com ela 

interagem e brincam, se estabelece uma forte 

relação afetiva, que vai desde a troca de olhares 

até, em etapas posteriores, a verbalização de 

sentimentos”.  

a) Risco Social 

b) Socioafetividade 

c) Cognição 

d) Motricidade 

 

5) Analise e assinale a alternativa que 

corresponda corretamente às lacunas da 

afirmativa. 

O protagonismo e ________ dependem do 

acesso dos sujeitos à informação, de sua 

capacidade de utilizar esse conhecimento em 

exercício ___________ de interpretação e pode 

ser expressa pela maior capacidade desses 

_________ de compreenderem e agirem sobre si 

mesmos e sobre o contexto conforme suas 

condições sociais. 

a) autonomia – crítico -  sujeitos 

b) acolhida – de poder – coletivos 

c) autonomia – de usuários – sujeitos 

d) crítica – de autonomia – indivíduos 

 

6) São temas/ações que poderão ser abordados 

ou observados durante as visitas do Programa 

Criança - PCF, EXCETO? 

a) O acompanhamento do pré-natal junto a UBS. 
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b) Informações sobre a saúde bucal. 

c) A alimentação adequada e acessível. 

d) Julgamentos sobre as situações encontradas 

no domicílio. 

 

7) Sobre o Benefício de Prestação 

Continuada/BPC é correto afirmar que? 

a) As pessoas idosas também precisam passar 

por avaliação médica e social realizadas por 

profissionais do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS). 

b) Para ter direito ao benefício, o solicitante 

precisa comprovar que a renda mensal da família 

é inferior a um quarto do salário mínimo. 

c) É importante esclarecer que o benefício pode 

ser concedido ao cidadão que recebe qualquer 

benefício previdenciário público ou privado. 

d) É um benefício individual, vitalício e 

intransferível, que garante a transferência 

mensal. 

 

8) A visita domiciliar é uma estratégia de atuação 

do Programa Criança Feliz. Por mais que o 

visitador já conheça a família antes de trabalhar 

no Programa, agora ele é um agente público, por 

isso todas as informações obtidas antes e durante 

a visita domiciliar são sigilosas. Sendo assim com 

quem você deve compartilhar as informações 

obtidas antes e durante a visita domiciliar? 

a) somente com o(a) supervisor(a) ou equipe de 

trabalho 

b) somente com o gestor(a) da equipe de 

trabalho 

c) somente com a equipe da Unidade Básica de 

Saúde – UBS 

d) somente com o coordenador(a) Centro de 

Referência da Assistência Social – CRAS 

 

9) Por qual motivo o visitador do Programa 

Criança Feliz – PCF, não deve levar cestas básicas, 

kit enxoval, alimentos, balas, doces, brinquedos, 

telhas, lonas, roupas ou qualquer benefício 

eventual para as famílias usuárias? 

a) Porque é  responsabilidade dos vereadore(a)s 

fazer qualquer entrega de benefícios eventuais.  

b) Porque é responsabilidade do gestor(a) da 

assistência fazer qualquer entrega de benefícios 

eventuais. 

c) Porque é  responsabilidade dos técnico(a)s do 

CRAS fazer qualquer entrega de benefícios 

eventuais.  

d) Porque é responsabilidade do supervisor(a) do 

Programa Criança Feliz – PCF fazer qualquer 

entrega de benefícios eventuais. 

 

10) Oque são Conselhos locais 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 de 

organizações de usuários para a defesa e a 

garantia de seus direitos. 

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. 


