
TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DA POETISA CORA CORALINA PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“Fiz a escalada da montanha da vida removendo pedras e plantando flores.”

BOA PROVA!
www.funcab.org

VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

ATENÇÃO

DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas e 30 minutos.

ESTE CADERNO CONTÉM 60 (SESSENTA) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO:

Pedagogo (CRAS Jardim dos Migrantes)
CONCURSO PÚBLICO para o cargo de

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROVA

S28 - P
TARDE

Verifique se o tipo de
prova deste caderno de
questões confere com o
seu cartão de respostas.

ATENÇÃO:

Disciplinas
Quantidade
de questões

Valor de cada
questão

Língua Portuguesa 15 2

Legislação e Ética na Administração Pública 5 1

Geografia e História de Rondônia 5 1

Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS) – Orientações Técnicas

10 1

Conhecimentos Específicos 25 2
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Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Poucas coisas são tão difíceis quanto fazer
um balanço, estabelecer um ranking. Entre as
questões inevitáveis, vejam esta: melhoramos ou
pioramos? Se o critério for a renda , ou o
resultado de um check-up, em suma, algo que
permita resultados objetivos, responder é fácil. Mas
perguntemos se aumentou a liberdade no mundo, se
nossa sociedade é mais democrática ou não, e tudo
se complica.

Tento, ainda assim, um balanço das
liberdades humanas. Diria que aumentou a liberdade
de escolha dos indivíduos, ao longo do último século,
mas que ao mesmo tempo se expandiu o controle
sobre nós. Parece contraditório, e é mesmo.

A liberdade cresceu enormemente no que diz
respeito aos caminhos da vida. Muitos dizem que a
homossexualidade não é uma opção, porque
ninguém escolhe, no silêncio das paixões, a quem vai
desejar sexualmente; concordo. Mas seguramente,
um século atrás, a homossexualidade não era uma
opção. Não estava aberta às pessoas na maior parte
do mundo. Os episódios mais tristes que conheço
foram de Oscar Wilde e de Piotr Tchaikovsky. Wilde,
apaixonado por um rapaz que não valia grande coisa,
foi para a cadeia, onde escreveu um livro doloroso,

(1897), praticamente encerrando sua
carreira e vida. Já o compositor russo viveu uma
tragédia mais dura. Há várias versões sobre sua
morte. Uma delas, num filme preto e branco, mostra-o
morrendo em dolorosa agonia depois de tomar,
inadvertidamente, um copo-d’água contaminado pelo
cólera. Pois o filme (1970), de Ken
Russel, mostra uma história pior. Embora
Tchaikovsky fosse extremamente popular na Rússia
e no mundo, a descoberta de sua homossexualidade
leva seu próprio círculo a lhe impor um dilema: a
infâmia ou o suicídio. Ele toma a água contaminada
de propósito. Morre, sim, em terrível agonia.

Qualquer dessas histórias seria difícil hoje em
dia. O mais irônico dos escritores britânicos, o mais
romântico dos compositores russos não teriam de
esconder sua orientação sexual. Teriam fins de vida
mais longos, melhores. A liberdade de você ser quem
é: eis o que se ampliou bastante. A vida pessoal se
tornou um espaço de maior florescimento.

Ao mesmo tempo, contudo, o controle
cresceu exponencialmente. Foucault, que faleceu há
quase trinta anos, foi quem chamou a atenção para
este ponto; mas nem poderia ele imaginar como em
poucas décadas aumentariam tanto os controles. Em
1995, Bill Gates celebrava, em seu

, a possibilidade de se rastrear o trajeto de cada
um de nós, onde abasteceu o carro, onde comprou
pizza, onde adquiriu o jornal; o poeta José Paulo
Paes, na época, disse que esse só podia ser um
sonho idiota. Pois quem deseja ser controlado a esse

per capita

De profundis

The music lovers

A estrada do
futuro

ponto? Isso hoje se tornou rotina, mas com uma
agravante: não é o Estado quem nos controla.
Empresas o fazem. O Facebook descobre os gostos
de seus clientes e vende-os para empresas que nele
anunciam. O pior é que não é só isso. Podemos ser
controlados em nossas opções políticas, em nosso
direito de escolha, em qualquer coisa. Nem sabemos
para quem são vendidas as bases de dados em que
estamos. Consta que o Facebook aproxima você de
quem tem preferências parecidas com as suas; mas
isso é uma lástima, porque petistas conviverão com
petistas, tucanos com tucanos, vegans com vegans...

Perde-se justamente uma das maiores
riquezas de nosso tempo, que é experimentar a
diversidade. [...]
(RIBEIRO, Renato Janine. Rev. Filosofia: nº 80, março de 2013,
p. 82.)

Questão 01

A argumentação desenvolvida no texto está
orientada no sentido de persuadir o leitor a concluir
que:

A) a homossexualidade não é uma opção, mas uma
necessidade incontrolável ditada pelas paixões.

B) é difícil saber o que se expandiu mais no último
século, se a liberdade de escolha dos indivíduos
ou o controle sobre nós.

C) com a liberdade dos dias atuais, Tchaikovsky e
Oscar Wilde teriam fins de vida melhores.

D) não é o Estado que controla os indivíduos, mas as
empresas privadas, através do Facebook.

E) Foucault foi um visionário, mas não conseguiu
antever o rápido crescimento do controle sobre os
indivíduos.

Questão 02

A passagem do texto em que o autor emprega forma
verbal destinada a expressar dúvida ou incerteza
quanto ao ponto de vista que emite é:

A) “Diria que aumentou a liberdade de escolha dos
indivíduos [...]” (§ 2)

B) “A liberdade cresceu enormemente no que diz
respeito aos caminhos da vida.” (§ 3)

C) “Ele toma a água contaminada de propósito.” (§ 3)
D) “A liberdade de você ser quem é: eis o que se

ampliou bastante.” (§ 4)
E) “A vida pessoal se tornou um espaço de maior

florescimento.” (§ 4)
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Em relação aos dois parágrafos imediatamente
anteriores, o quinto parágrafo do texto tem, na
argumentação, um caráter:

A) explicativo.
B conclusivo.
C contrastivo.
D exemplificador.
E resumidor.

)

)

)

)

Questão 03

A alternativa em que se lê argumento destinado a
justificar proposição contida no período anterior é:

A) “Parece contraditório, e é mesmo.” (§ 2)
B) “Não estava aberta às pessoas na maior parte do

mundo.” (§ 3)
C) “Há várias versões sobre sua morte.” (§ 3)
D) “Ele toma a água contaminada de propósito.” (§ 3)
E) “Teriam fins de vida mais longos, melhores.” (§ 4)

Questão 04

Altera-se o sentido de: “Foucault, que faleceu há
quase trinta anos, foi quem chamou a atenção para
este ponto; mas nem poderia ele imaginar como em
poucas décadas aumentariam tanto os controles.”
(§ 5), caso se obedeça à seguinte instrução de
reescrita:

A) deslocar o pronome “ele” para antes de “poderia
imaginar”.

B) substituir a forma verbal “há” por “faz”, no singular.
C) usar a forma verbal “advertiu” em vez de “chamou

a atenção”.
D) escrever “não obstante” em lugar de “mas”.
E) reescrever “que faleceu” como “falecido”.

Preserva-se o sentido de: “Tento, ainda assim, um
balanço das liberdades humanas.” (§ 2) com a
seguinte redação:

A) Tento, em vista disso, um balanço das liberdades
humanas.

B) Tento, a despeito disso, um balanço das
liberdades humanas.

C) Em consequência disso, tento um balanço das
liberdades humanas.

D) Devido a isso, tento um balanço das liberdades
humanas.

E) Visto isso, tento um balanço das liberdades
humanas.

Questão 07

Questão 08

A passagem em que o autor emprega advérbio em
para fazer a avaliação ou valoração subjetiva

de um fato por ele referido é:

A) “[...] ninguém escolhe, no silêncio das paixões, a
quem vai desejar sexualmente [...]” (§ 3)

B) “[...] seguramente, um século atrás, a
homossexualidade não era uma opção.” (§ 3)

C) “[...] praticamente encerrando sua carreira e vida.”
(§ 3)

D) “[...] depois de tomar, inadvertidamente, um
copo-d’água contaminado pelo cólera.” (§ 3)

E) “ [ . . . ] c o n t u d o , o c o n t r o l e c r e s c e u
exponencialmente.” (§ 5)

–mente

Questão 05

O aposto cujo papel semântico no texto está
caracterizado com evidente equívoco é:

A) algo que permita resultados objetivos (§ 1) /
resumir

B) (§ 3) / especificar
C) a infâmia ou o suicídio (§ 3) / discriminar
D) não é o Estado quem nos controla (§ 5) /

esclarecer
E em qualquer coisa (§ 5) / explicar

De profundis

)

Questão 06

Na formação das palavras “homossexualidade” (§ 3)
e “florescimento” (§ 4), os sufixos “-idade” e “-mento”
expressam, respectivamente, as mesmas noções de
“qualidade ou estado” e de “ato ou resultado de ato”
que os sufixos destacados em:

A) estudANTE – lembrANÇA
B) fascISTA– investiDURA
C) nobrEZA– realISMO
D) alvURA– contemplaÇÃO
E) mansiDÃO – folhAGEM

Questão 09
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Questão 13

O termo em destaque funciona como objeto direto da
oração em:

A) “[...] que aumentou A LIBERDADE DE ESCOLHA
DOS INDIVÍDUOS [...]” (§ 2)

B) “[...] ao mesmo tempo se expandiu O CONTROLE
SOBRE NÓS.” (§ 2)

C) “Teriam FINS DE VIDA MAIS LONGOS,
MELHORES.” (§ 4)

D) “[...] como em poucas décadas aumentariam tanto
OS CONTROLES.” (§ 5)

E) “[...] para quem são vendidas AS BASES DE
DADOS [...]” (§ 5)Questão 11

Com a substituição do termo em destaque por um
pronome átono, ocorre ERRO de regência em:

A) “Não estava aberta ÀS PESSOAS [...]” (§ 3) / Não
lhes estava aberta

B) “[...] onde escreveu UM LIVRO DOLOROSO,
[...]” (§ 3) / onde o escreveu

C) “Ele toma A ÁGUA CONTAMINADA de propósito.”
(§ 3) / Ele a toma

D) “[...] não teriam de esconder SUA ORIENTAÇÃO
SEXUAL.” (§ 4) / não teriam de esconder-lhe

E) “O Facebook descobre OS GOSTOS DE SEUS
CLIENTES [...]” (§ 5) / descobre-os

DE
PROFUNDIS

Questão 12

A alternativa em que se preserva a relação de
coordenação observada em: “O Facebook descobre
os gostos de seus clientes e vende-os para empresas
que nele anunciam.” (§ 5) é a seguinte:

A) O Facebook descobre os gostos de seus clientes
a fim de vendê-los para empresas que nele
anunciam.

B) O Facebook, à medida que descobre os gostos de
seus clientes, vende-os para empresas que nele
anunciam.

C) O Facebook não só descobre os gostos de seus
clientes, mas também os vende para empresas
que nele anunciam.

D) Uma vez que descobre os gostos de seus clientes,
o Facebook vende-os para empresas que nele
anunciam.

E) Descobertos os gostos de seus clientes, o
Facebook vende-os para empresas que nele
anunciam.

O verbo destacado em: “[...] leva seu próprio círculo a
lhe IMPOR um dilema [...]” (§ 3) está flexionado
corretamente em todos os contextos a seguir,
EXCETO em:

A) se seu círculo lhe impor.
B) até seu círculo lhe impor.
C) para seu círculo lhe impor.
D) em virtude de seu círculo lhe impor.
E) após seu círculo lhe impor.

Questão 10

Questão 14

A mudança de colocação do pronome átono a ser
evitada no português padrão, segundo as gramáticas
da língua, é a que se propõe em:

A) “Uma delas [...] mostra-o morrendo em dolorosa
agonia [...]” (§ 3) / o mostra

B) “[...] leva seu próprio círculo a lhe impor um dilema
[...]” (§ 3) / impor-lhe

C) “Isso hoje se tornou rotina [...]” (§ 5) / tornou-se
D) “[...] e vende-os para empresas que nele

anunciam.” (§ 5) / os vende
E) “Perde-se [...] uma das maiores riquezas de nosso

tempo [...]” (§ 6) / Se perde

Questão 15

Mantém-se o acento grave no “A” do complemento de
“aberta” – em: “Não estava aberta às pessoas na
maior parte do mundo.” (§ 3) – com a substituição
desse complemento por:

A) a ninguém.
B a nós.
C a quem quer que fosse.
D a escolha de ninguém.
E) a homossexuais.

)

)

)
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Segundo a Constituição Federal vigente, qualquer
cidadão é parte legítima para propor:

A) ação civil pública.
B) mandado de segurança coletivo.
C) ação de improbidade administrativa.
D) ação popular.
E) mandado de segurança individual.

Questão 16

Questão 18

Nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, é correto
afirmar:

A) Na concorrência, o licitante é livre para desistir de
sua proposta a qualquer tempo, desde que antes
de firmado o contrato administrativo.

B) A anulação do procedimento licitatório não opera
efeitos retroativos.

C) É nulo o contrato celebrado com preterição da
ordem classificatória da licitação.

D) Na concorrência, o licitante é livre para desistir de
sua proposta a qualquer tempo, desde que ainda
não tenha havido adjudicação.

E) A revogação do procedimento licitatório, por
motivo discricionário, não gera obrigação de
indenizar.

LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

As ações de ressarcimento de danos causados ao
erário:

A) prescrevem no prazo de 5 anos, a contar da data
da ocorrência do dano.

B) prescrevem no prazo de 3 anos, a contar da data
da ocorrência do dano.

C) prescrevem no prazo de 5 anos, a contar do
conhecimento do dano pelo Poder Público.

D) prescrevem no prazo de 3 anos, a contar do
conhecimento do dano pelo Poder Público.

E) são imprescritíveis.

Questão 17

Questão 19

A respeito do acesso à informação, disciplinado pela
Lei Federal nº 12.527/2011, assinale a alternativa
correta.

A) É direito do requerente obter o inteiro teor de
decisão de negativa de acesso, por certidão ou
cópia.

B) A decisão que indefere o acesso à informação é
irrecorrível, restando ao requerente apenas a via
do mandado de segurança.

C) O acesso à informação necessária à tutela judicial
ou administrativa de direitos fundamentais só
poderá ser negado mediante decisão expressa e
fundamentada da autoridade administrativa
competente.

D) O prazo legal máximo de restrição de acesso à
informação é de 15 anos, a contar de sua
produção.

E) O acesso à informação não compreende o direito
de obter informação primária.

Questão 20

Consoante disposto na Lei nº 8.429/1992, é correto
afirmar que:

A) os atos de improbidade administrativa são
puníveis apenas se praticados dolosamente.

B) negar publicidade aos atos oficiais configura
prática de ato de improbidade administrativa.

C) o recebimento de vantagem econômica para
intermediar a liberação ou aplicação de verba
pública de qualquer natureza é ato de
improbidade administrativa punível nas formas
dolosa e culposa.

D) os atos de improbidade administrativa se sujeitam
ao chamado princípio da insignificância ou da
bagatela.

E) a dispensa indevida de licitação não configura ato
de improbidade administrativa, sujeitando o
serv idor apenas às sanções c iv is e
administrativas previstas na legislação específica.
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Questão 22

Segundo o IBGE, o Brasil é composto por dez bacias
hidrográficas, cada uma formada por sub-bacias. O
Estado de Rondônia encontra-se na bacia do rio
Amazonas, na sub-bacia hidrográfica conjugada do
rio:

A) Purus.
B) Tapajós.
C) Juruá.
D) Madeira.
E) Juruena.

Questão 23

A história de Rondônia é repleta de processos de
fragmentação para criação de novos municípios.
Entre os destacados nas alternativas a seguir,
assinale aquele cuja criação tem origem no
desmembramento direto do município de Ji-Paraná.

A) Cacaulândia.
B) Alto Paraíso.
C) Mirante da Serra.
D) Presidente Médici.
E) Governador Jorge Teixeira.

GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA

Questão 21

O final do século XIX é marcado por uma série de
mudanças resultantes do desenvolvimento do
capitalismo, que se encontrava na fase monopolista,
exigindo um reordenamento econômico das
sociedades. Cada vez mais o Brasil se incorpora a
essa nova ordem, o que produz reflexos não só sobre
sua economia, mas também sobre sua estrutura
política. Nesse contexto, reorganizam-se as
estratégias de defesa e ocupação das fronteiras
brasileiras, especialmente nos estados do
Centro-Oeste e da Amazônia. Cândido Mariano da
Silva Rondon chefiou as principais iniciativas de
desenvolvimento da região amazônica durante a
primeira República por meio de ações de caráter
misto: civil e militar.

Entre as opções a seguir, assinale a que apresenta
uma das principais funções da Comissão Rondon no
início do século XX:

A) ocupação de territórios no Pacífico.
B) construção de linhas telegráficas.
C) apoio militar na Guerra do Paraguai.
D) implementação do projeto Calha Norte.
E) extração de minérios da Serra dos Carajás.

(BIGIO, Elias dos Santos.
. Rio de Janeiro: Contraponto, 2000 –Adaptado).

Cândido Rondon: a integração
nacional

Questão 24

A lavoura permanente de Ji-Paraná que apresentou a
maior área colhida em 2011, ano dos últimos dados
divulgados pelo IBGE, foi:

A) café.
B) cacau.
C) banana.
D) maracujá.
E) erva-mate.

Questão 25

A criação do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC) significou um avanço no que
diz respeito às políticas de conservação dos recursos
naturais no Brasil. O SNUC estabelece diferentes
categorias de manejo de Unidades de Conservação
(UC), cada uma atendendo, prioritariamente, a
determinados objetivos. Entre as UC a seguir, a única
que está localizada em RO é a:

A) Floresta Nacional Itaituba.
B) Reserva Extrativista Chico Mendes.
C) Parque Nacional Pacaás-Novos.
D) Estação Ecológica Juataí-Solimões.
E) Reserva BiológicaAbufari.
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Questão 29

As conferências de assistência social são instâncias
que têm por atribuições a avaliação da política de
assistência social e a definição de diretrizes para o
aprimoramento do SUAS. A convocação das
conferências de assistência social pelos conselhos
de assistência social dar-se-á ordinariamente com
que periodicidade?

A) Acada 2 (dois) anos.
B) Acada 3 (três) anos.
C) Acada 4 (quatro) anos.
D) Uma vez ao ano.
E) Acada 5 (cinco) anos.

Questão 30

Os Conselhos de Assistência Social são instâncias
deliberativas colegiadas do SUAS, vinculadas à
estrutura do órgão gestor de assistência social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios. No exercício de suas atribuições,
compete aos conselhos:

A) assessorar na execução dos serviços,
programas, projetos e benefícios de assistência
social prestados pela rede socioassistencial.

B) formular propostas para a implementação de
serviços, programas, projetos e benefícios de
assistência social prestados pela rede
socioassistencial.

C) executar, com a colaboração dos órgãos
gestores, os serviços, programas, projetos e
benefícios de assistência social prestados pela
rede socioassistencial.

D) construir indicadores de monitoramento para
avaliação dos serviços, programas, projetos e
benefícios de assistência social prestados pela
rede socioassistencial.

E) normatizar, disciplinar, acompanhar, avaliar e
fiscalizar a gestão e a execução dos serviços,
programas, projetos e benefícios de assistência
social prestados pela rede socioassistencial.

Questão 27

O Sistema Único deAssistência Social caracteriza-se
como um modelo de Gestão:

A) descentralizado e participativo.
B) integral e centralizado.
C) descentralizado e autônomo.
D) hierárquico e regionalizado.
E) centralizado e burocrático.

Questão 28

A Norma Operacional Básica do Sistema Único de
Assistência Social (NOB/SUAS, 2012) define que as
pactuações na gestão da política de assistência
social entre os entes federativos têm como objetivo:

A) partilhar recursos no âmbito do SUAS.
B) deliberar a alocação de recursos no SUAS.
C) monitorar e planejar o SUAS.
D) operacionalizar e aprimorar o SUAS.
E) monitorar a execução do SUAS.

Questão 26

Constituem princípios organizativos do Sistema
Único deAssistência Social:

A) primazia da responsabilidade do Estado na
condução da política de assistência social,
participação popular e centralidade na família.

B) universalidade, gratuidade, integralidade da
proteção social, intersetorialidade e equidade.

C) g a r a n t i a d e a c e s s o a o s b e n e f í c i o s
soc ioass is tenc ia is , te r r i to r ia l i zação e
matricialidade sociofamiliar.

D) ampla divulgação de programas, projetos,
serviços e benefícios socioassistenciais,
gratuidade e a centralidade da oferta de serviços
socioassistenciais na família.

E) universalidade dos serviços, programas, projetos
e benefícios de proteção social básica e, ou,
especial para famílias, indivíduos e grupos que
deles necessitarem.

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)
ORIENTAÇÕES TÉCNICAS–
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Questão 31

A Norma Operacional Básica de Recursos Humanos
do SUAS (NOB-RH/SUAS) define como diretriz que
sejam assegurados direitos a todos os trabalhadores
da Assistência Social. No que se refere ao piso
salarial dos trabalhadores da rede prestadora de
serviços socioassistenciais, que diretriz a
NOB-RH/SUAS recomenda para as entidades e
organizações de assistência social?

A) Valorizar seus trabalhadores de modo a ofertar
serviços com caráter público e de qualidade
conforme realidade do município.

B) Buscar, em parceria com o poder público,
tratamento isonômico entre os trabalhadores da
rede pública e da rede prestadora de serviços
socioassistenciais.

C) Elaborar e executar plano de capacitação em
consonância com as diretrizes da Política
Nacional de Capacitação.

D) Viabilizar a participação de seus trabalhadores
em atividades e eventos de capacitação e
formação no âmbito municipal, estadual, distrital e
federal na área de assistência social.

E) Manter atualizadas as informações sobre seus
trabalhadores, disponibilizando-as aos gestores
para a alimentação do Cadastro Nacional de
Trabalhadores do SUAS.

Questão 32

Que função exercida pelo CRAS, no que diz respeito
a gestão territorial da Proteção Social Básica, auxilia
na iden t i f i cação de vu lne rab i l i dades e
potencialidades do território?

A) Mapa de oportunidades.
B) Articulação da rede socioassistencial.
C) Promoção da rede intersetorial.
D) Busca ativa.
E) Planejamento das ações.

Questão 33

A política de recursos humanos constitui um dos
eixos estruturantes do Sistema Único de Assistência
Social. O acesso ao plano de carreira, cargos e
salários é extensivo a todos os trabalhadores da
assistência social da administração direta e indireta,
mas no que concerne à carreira, não. Segundo a
NOB-RH/SUAS, o acesso à carreira está
condicionado à seguinte exigência:

A) plano de capacitação e educação permanente.
B) aprovação em concurso público de provas ou de

provas e títulos.
C) observatório de práticas profissionais.
D) avaliação de desempenho.
E) perfil profissional.

Questão 34

O trabalho social com famílias do PAIF é
materializado por meio de ações que convergem para
atender determinado objetivo. Em que situação as
ações particularizadas se fazem necessárias no
âmbito do PAIF?

A) Quando se tratar de um caso extraordinário que
necessite de atendimento mais específico à
família.

B) Quando se tratar de situações que demandem
atendimento psicoterápico individual.

C) Quando o CRAS, por algum motivo, não ofertar
atividades em grupo.

D) Somente quando o atendimento for solicitado pelo
usuário.

E) Quando após o estudo de caso pelos membros da
equipe técnica houver consenso da equipe sobre
a necessidade do atendimento.

Questão 35

Domingos e sua esposa Hercília foram ao CRAS em
busca de informações sobre o acesso gratuito a
medicações. Após a acolhida realizada pela equipe
técnica do CRAS, foram identificadas várias
situações de vulnerabilidade social da família, além
daquelas já identificadas inicialmente.
Com base nas informações prestadas pela família e,
considerando a avaliação técnica acerca da
necessidade de um conjunto de intervenções a
serem desenvolvidas de forma continuada, tem início
o processo de:

A) atendimento social.
B) oficina com a família.
C) acompanhamento familiar.
D) encaminhamento familiar.
E) inserção no PAIF.
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Questão 36

O Programa Nacional de Inclusão de Jovens –
Projovem tem por finalidade executar ações
integradas que propiciem aos jovens brasileiros:

I. reintegração ao processo educacional.
II. qualificação profissional em nível de formação

inicial.
III. qualificação para o trabalho em nível técnico.
IV. desenvolvimento humano.

Está(ão) correta(s) apenas:

A) I e II.
B) II e III.
C) III e IV.
D) I, II e III.
E) I, II e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 38

Qual a faixa etária atendida pelo Projovem?

A) 10 a 18 anos.
B) 14 a 20 anos.
C) 15 a 21 anos.
D) 15 a 29 anos.
E) 18 a 29 anos.

Questão 37

São objetivos do Projovem – Programa Nacional de
Inclusão de Jovens, EXCETO:

A) complementar a proteção social básica à família,
criando mecanismos para garantir a convivência
familiar e comunitária.

B) criar condições para a inserção, reinserção e
permanência do jovem no sistema educacional.

C) reintegrar o jovem infrator à sociedade por
meio de medidas socioeducat ivas em
estabelecimentos sociais específicos.

D) elevar a escolaridade dos jovens do campo e da
cidade, visando à conclusão do ensino
fundamental, integrado à qualificação social e
profissional e ao desenvolvimento de ações
comunitárias.

E) preparar o jovem para o mundo do trabalho, em
ocupações com vínculo empregatício ou em
outras atividades produtivas geradoras de renda.

Questão 39

A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá
outras providências, considera criança, a pessoa até
doze anos de idade incompletos; e adolescente,
aquela entre doze e dezoito anos de idade. No
entanto, no parágrafo único do art. 2º, indica que “Nos
casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente
este Estatuto às pessoas entre”:

A) dezessete e vinte anos de idade.
B) dezoito e vinte e um anos de idade.
C) dezoito e vinte e cinco anos de idade.
D) dezesseis e dezoito anos de idade.
E) dezessete e vinte e cinco anos de idade.

Questão 40

O art. 15, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990,
estabelece que “A criança e o adolescente têm direito
à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas
humanas em processo de desenvolvimento e como
sujeitos de direitos civis, humanos e sociais,
garantidos na Constituição e nas leis”.

O direito à liberdade compreende os seguintes
aspectos:

I. ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços
comunitários, ressalvadas as restrições legais.

II. opinião e expressão; crença e culto religioso.
III. brincar, praticar esportes e divertir-se.
IV. participar da vida familiar e comunitária, sem

discriminação; participar da vida política, na forma
da lei.

V. buscar refúgio, auxílio e orientação.

Sobre os aspectos, pode-se afirmar, corretamente,
que os que completam a frase inicial são:

A) somente I, II e III.
B) somente II, III e IV.
C) somente III, IV e V.
D) somente I, II, IV e V.
E) I, II, III, IV e V.
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Questão 41

Sobre o Centro de Referência de Assistência Social –
CRAS, são feitas as seguintes afirmações abaixo.
Assinale a única INCORRETA.

A) A prioridade dele é atender às famílias e
indivíduos em situação de risco pessoal e social
em decorrência de abandono, maus-tratos,
abusos, cumprimento de medida socioeducativa,
drogadição, situação de rua, trabalho infantil,
entre outras.

B) O CRAS tem por objetivo prevenir a ocorrência de
situações de vulnerabilidades e riscos sociais nos
territórios, por meio do desenvolvimento de
potencialidades e aquisições, do fortalecimento
de vínculos familiares e comunitários, e da
ampliação do acesso aos direitos de cidadania.

C) É uma unidade pública estatal descentralizada da
política de assistência social, responsável pela
organização e oferta de serviços da proteção
social básica do Sistema Único de Assistência
Social (SUAS).

D) Aoferta dos serviços no CRAS deve ser planejada
e depende de um bom conhecimento do território
e das famíl ias que nele vivem, suas
necessidades, potencialidades, bem como do
mapeamento da ocorrência das situações de risco
e de vulnerabilidade social e das ofertas já
existentes.

E) É uma unidade da rede socioassistencial de
proteção social básica que se diferencia das
demais, pois além da oferta de serviços e ações,
possui as funções exclusivas de oferta pública do
trabalho social com famílias do PAIF e de gestão
territorial da rede socioassistencial de proteção
social básica.

Questão 42

“A equipe de referência do CRAS é constituída por
profissionais responsáveis pela gestão territorial da
proteção básica, organização dos serviços ofertados
no CRAS e pela oferta do PAIF. Sua composição é
regulamentada pela Norma Operacional Básica de
Recursos Humanos do SUAS – NOB-RH/SUAS e
depende do número de famílias referenciadas ao
CRAS.”

Com relação à essa equipe do CRAS de nível
superior para 5.000 famílias referenciadas, é correto
afirmar que deve ser composta de:

A) prioritariamente, um assistente social, dois
pedagogos e um profissional com formação
compatível com a intervenção social realizada
pelo PAIF.

B) dois assistentes sociais, dois psicólogos, um
pedagogo e um profissional que compõe o SUAS
em áreas compatíveis.

C) um assistente social, um psicólogo e um
profissional que compõe o SUAS que poderá ser
pedagogo, sociólogo, antropólogo ou outro
profissional com formação compatível com a
intervenção social realizada pelo PAIF.

D) preferencialmente, de um assistente social e dois
profissionais que compõem o SUAS que poderão
ser pedagogos, sociólogos ou outros com
formação compatível com a intervenção social
realizado pelo PAIF.

E) prioritariamente, por dois psicólogos, um
pedagogo, um assistente social e outro
profissional de áreas compatíveis que poderá ser
sociólogo ou antropólogo.

(MDS, 2009, p. 61.)
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Questão 43

Quanto ao perfil e atribuições da Equipe de
Referência do CRAS, pode-se dizer:

I. Faz parte do perfil dos Profissionais Técnicos de
Nível Superior, dentre os quais pode estar inserido
o pedagogo, ter experiência de atuação e/ou
gestão em programas, projetos, serviços e/ou
benefícios socioassistenciais; domínio sobre os
direitos sociais; experiência de trabalho em
grupos e atividades coletivas; além de outras
características.

II. São consideradas atribuições do Profissional
Técnico de Nível Superior, planejamento e
implementação do PAIF, de acordo com as
características do território de abrangência do
CRAS; mediação de grupos de famílias dos PAIF;
realização de atendimento particularizados e
visitas domiciliares às famílias referenciadas ao
CRAS; desenvolvimento de atividades coletivas e
comunitárias no território, dentre outras.

III. Os profissionais de psicologia e de pedagogia
devem adotar, respectivamente, atendimento
psicoterapêutico e psicopedagógico, a fim de
tratar e categorizar os usuários do CRAS em seus
atendimentos.

Está(ão) correta(s) apenas:

A) I
B) II
C) III
D) I e II
E) II e III

Questão 44

“A equipe de referência do CRAS é interdisciplinar e
os perfis devem convergir de forma a favorecer o
desenvolvimento das funções do CRAS.”

.

Assim, sobre interdiciplinaridade, é correto dizer que:

A) o trabalho interdisciplinar exige uma equipe
técnica com abordagem tecnicista em que o
trabalho de profissionais de diferentes áreas é
enfocado como uma atribuição específica e
independente.

B) a interdisciplinaridade é um processo de trabalho
recíproco, que proporciona um enriquecimento
mútuo de diferentes saberes, que elege uma
plataforma de trabalho conjunta, por meio da
escolha de princípios e conceitos comuns.

C) interdisciplinaridade é processo de trabalho
múltiplo que envolve mais de uma disciplina, no
entanto, cada disciplina envolvida mantém sua
metodologia e teoria, sem modificações ou
integração dos resultados obtidos.

D) o processo de interdisciplinaridade representa
uma total integração entre as disciplinas, de forma
a promover o apagamento entre suas fronteiras,
buscando superar o próprio conceito de disciplina.

E) apesar de a interdisciplinaridade pretender a
integração entre as áreas, realiza a análise de
cada elemento individualmente e cada
profissional busca exprimir o parecer específico
de sua especialidade.

(MDS, 2009, p. 62)
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Questão 45

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
(PETI), de caráter intersetorial, integrante da Política
Nacional de Assistência Social, no âmbito do SUAS,
compreende transferências de renda, trabalho social
com famílias e oferta de serviços socioeducativos
para crianças e adolescentes que se encontrem em
situação de trabalho.

Assinale a alternativa que apresenta o correto
objetivo desse Programa.

A) Contribuir para a retirada de crianças e
adolescentes com idade inferior a 16 (dezesseis)
anos em situação de trabalho, ressalvada a
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos.

B) Permitir a erradicação do trabalho infantil de
crianças e adolescentes com idade inferior a
14 (quatorze) anos, à exceção da condição de
estagiário, a partir dos 12 (doze) anos.

C) Instituir a erradicação do trabalho infantil de
crianças com idade inferior a 18 (dezoito) anos,
ressalvada a condição de estagiário a partir dos
16 (dezesseis) anos.

D) Proibir o trabalho infantil de crianças e
adolescentes com idade inferior a 15 (quinze)
anos, à exceção da condição de menor aprendiz,
a partir dos 13 (treze) anos.

E) Identificar crianças e adolescentes, com idade
inferior a 18 (dezoito) anos, em situações de
trabalho infantil, a fim de promover a
conscientização nacional contra a exploração
infantil.

Questão 46

Em relação à brinquedoteca comunitária, julgue as
seguintes afirmações:

I. Ela cria oportunidades de experimentação,
conhecimento, exploração e manipulação de
objetos para as crianças, possibilitando a vivência
de diferentes experiências.

II. O objetivo principal dela é o de emprestar
brinquedos e realizar a orientação dos pais,
oferecendo também o serviço de estímulo a essas
crianças feitos por profissionais especializados,
funcionando de forma semelhante a uma clínica,
com agendamento de horário e atendimento
individual.

III. A brinquedoteca comunitária favorece o
fortalecimento, o desenvolvimento e a
transformação das comunidades em que está
instalada.

Está(ão) corretas(s) a(s) afirmativa(s):

A) apenas I e II.
B) apenas I e III.
C) I, II e III.
D) apenas I.
E) apenas II e III.

Questão 47

A Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, em seu
art. 26, determina que o incentivo a projetos de
enfrentamento da pobreza assentar-se-á em
mecanismos de articulação e de participação:

A) prioritariamente governamentais.
B) preferencialmente de diferentes áreas

governamentais e em sistema de cooperação
com a sociedade civil, quando necessário.

C) de diferentes áreas governamentais e em sistema
de cooperação entre organismos dessas áreas,
das não governamentais e da sociedade civil.

D) p r i o r i t a r i a m e n t e d e o r g a n i s m o s n ã o
governamentais e da sociedade civil, além da
participação eventual de diferentes áreas
governamentais.

E) de diferentes áreas governamentais em sistema
de cooperação com organ ismos não
governamentais, excluindo-se a participação da
sociedade civil.
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Questão 48

O trabalho social com famílias do PAIF é
desenvolvido pela equipe de referência do CRAS e
consiste na oferta de ações e serviços
socioassistenciais de prestação continuada por
meio de:

A) trabalho individual de atendimento terapêutico e
assintencial a adolescentes e jovens de entidades
privadas de assistência social articuladas ao
poder público.

B) projetos interdisciplinares de assistência social,
promovidos pelos órgãos governamentais de
âmbito federal, com o intuito de inserir jovens no
mercado de trabalho, promovendo a formação
continuada.

C) programas assistenciais e terapêuticos ofertados
em escolas e organismos não governamentais,
permitindo a reintegração de jovens à sociedade.

D) trabalho social com famílias em situação de
vulnerabilidade social, com o objetivo de prevenir
o rompimento dos vínculos familiares e a violência
no âmbito de suas relações, garantindo o direito à
convivência familiar e comunitária.

E) trabalho terapêutico individual com cada membro
da família, de forma a promover a saúde mental de
crianças, adolescentes e jovens, a fim de torná-los
aptos para a vida escolar.

Questão 49

Assinale a alternativa que apresenta atribuições da
equipe CRAS, descritas na Política Nacional de
Assistência Social.

A) Fornecimento de informações e orientações para
a população de sua área de abrangência;
articulação com a rede de proteção social local no
que se refere aos direitos de cidadania, mantendo
ativo um serviço de vigilância da exclusão social
na produção, sistematização e divulgação de
indicadores da área de abrangência do CRAS, em
conexão com outros territórios.

B) Elaboração do Plano Municipal de Assistência
Social; planejamento, execução físico-financeira,
monitoramento e avaliação dos serviços
socioassistenciais do SUAS.

C) Gestão da rede socioassistencial do município;
o f e r t a d o PA I F e o u t r o s s e r v i ç o s
socioassistenciais da Proteção Social Básica;
constituição das equipes de referência e demais
profissionais da política de assistência social e
qualificação profissional dos trabalhadores do
SUAS.

D) Alimentação dos Sistemas de Informação e
Monitoramento do SUAS; fornecimento de
informações e dados para o Órgão Gestor
Municipal ou do Distrito Federal sobre o território;
supervisão, apoio técnico da oferta do PAIF e
demais serviços socioassistenciais ofertados,
tanto nas unidades públicas, quanto nas
entidades privadas sem fins lucrativos.

E) Planejamento, execução físico-financeira,
monitoramento e avaliação dos serviços
socioassistenciais do SUAS; gestão territorial da
rede socioassistencial da PSB; estão do processo
de conveniamento das entidades privadas sem
fins lucrativos de assistência social.
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Questão 51

Questão 52

A proteção social, segundo o PNAS 2004 –
NOB/SUAS, deve garantir as seguintes seguranças:

A) segurança física, no trabalho e na sociedade;
segurança de transporte; de escola.

B) segurança de sobrevivência; de segurança física
e ambiental.

C) segurança de rendimento e autonomia; de
acolhida; de convívio ou vivência familiar.

D) segurança de vínculo empregatício; de escola; de
alimentação; e do direito de ir e vir.

E) segurança de rendimento; de patrimônio; de
alimentação; e de segurança física.

O art. 4º da Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990, que
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente
e dá outras providências, indica que é dever da
família, da comunidade, da sociedade em geral e do
poder público, assegurar, com absoluta prioridade, a
efetivação dos direitos básicos da criança e do
adolescente.
Agarantia de prioridade compreende, EXCETO:

A) primazia de receber proteção e socorro em
quaisquer circunstâncias.

B) preferência de atendimento nos estabelecimentos
comerciais e afins.

C) precedência de atendimento nos serviços
públicos ou de relevância pública.

D) preferência na formulação e na execução das
políticas sociais públicas.

E) destinação privilegiada de recursos públicos nas
áreas relacionadas com a proteção à infância e à
juventude.

Questão 50

Aproteção social básica destina-se à população que:

A) apresenta situação de risco ambiental, deficiência
mental e, ou, física, fragilização de vínculos
afetivos-relacionais e de pertencimento social.

B) vive em situação de miséria, ou abandono, ou
sofre maus-tratos físicos, ou, ainda, apresenta-se
em cumprimento de medidas socioeducativas.

C) necessita de atendimento assistencial por se
encontrar em situação de risco pessoal e social,
por ocorrência de abandono, maus-tratos físicos
e, ou, psíquicos.

D) se encontra no cumprimento de medidas
socioeducativas, situação de rua, situação de
trabalho infantil ou vítima de abuso sexual.

E) vive em situação de vulnerabilidade social
decorrente da pobreza, privação e, ou,
fragilização de vínculos afetivos-relacionais e de
pertencimento social.

Questão 53

Os coordenadores de CRAS devem planejar
c o l e t i v a m e n t e a s a t i v i d a d e s s o b s u a
responsabilidade, em especial aquelas relacionadas
à gestão do território e do CRAS como unidade do
SUAS; de pessoal e dos serviços ofertados pelo
CRAS. Nessa direção, antes de a equipe iniciar o
trabalho, o gestor deve assegurar capacitação dos
profissionais envolvidos. O ideal é que esta formação
seja:

A) semestral e em espaços educativos formais.
B) anual, de forma assistemática e que sejam

previstas ações individuais.
C) promov ida quando os coordenadores

perceberam a necessidade de aperfeiçoamento
da equipe de referência.

D) continuada e que se prevejam momentos de
estudo e aprimoramento da ação.

E) trimestral e de acordo com a necessidade de cada
profissional integrante da equipe de referência.



15
FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 55

A Política Pública de Assistência Social realiza-se de
forma:

A) integrada às políticas setoriais, considerando as
desigualdades socioterritoriais, visando seu
enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais,
ao provimento de condições para atender
contingências sociais e à universalização dos
direitos sociais.

B) municipalizada, independente das políticas
estaduais e federais, em razão das diferenças
territoriais e sociais.

C) independente, permitindo que municípios e
estados criem seus programas sem relação entre
si ou com o Governo Federal, no sentido de
garantirem os mínimos sociais.

D) centralizada no Governo Federal, unificada, no
sentido de atender de maneira uniforme estados e
municípios em suas igualdades no que tange às
contingências sociais e à universalização dos
direitos.

E) equiparada para os Estados, Municípios e Distrito
Federal, independente de suas peculiaridades,
desigualdades de serviços e necessidades.

Questão 54

São critérios de Permanência das Famílias no
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI:

A) O membro mais velho da família possuir emprego
regular; apoio e manutenção dos filhos menores
de 12 anos nas atividades escolares; efetiva
participação em projetos e programas do governo
de qualificação profissional e preparação para
o trabalho; retirada de todos os filhos menores de
18 anos de situação de exploração sexual
e laboral.

B) Retirada de todos os filhos menores de 16 anos de
atividades laborais e de exploração; retirada de
todos os filhos menores de 18 anos de situações
de exploração sexual; apoio à manutenção dos
filhos na escola e nas atividades da Jornada
Ampl iada; part ic ipação nas at iv idades
socioeducativas; participação nos programas e
projetos de qualificação profissional e de geração
de trabalho e renda.

C) Apoio e manutenção dos filhos na escola; retirada
de todos os filhos de 18 anos de atividades
laborais e de exploração; participação em
programas do governo como o Bolsa-família e
Bolsa-escola.

D) Retirada dos filhos menores de 16 anos de
situações de exploração sexual; participação em
programas e projetos do governo de fins
educacionais; apoio aos filhos menores de
14 anos nas atividades escolares; participação
em projetos do CRAS; envolvimento com
atividades de formação de nível técnico e de
preparação para o trabalho.

E) Manutenção dos filhos na escola regular; retirada
imediata dos filhos menores de 14 anos de
situações de exploração sexual; um membro da
família, maior de idade, possuir vínculo
empregatício regular; participação em projetos de
cunho educativo e de formação.
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Questão 57

Em relação à atuação do pedagogo, a contribuição da
educação para a fundamentação da abordagem nas
ações de assistência social está relacionada:

A) à capacidade do pedagogo em atuar de forma
assistencialista e assistemática em espaços não
escolares.

B) à base teórica que o pedagogo traz para a reflexão
sobre a importância da participação ativa das
pessoas no processo de aprendizagem e
vivências, que consolida a educação para a
transformação.

C) ao perfil do pedagogo que prioriza a educação não
formal como elemento prioritário do processo
pedagóg ico e educat ivo , v isando ao
aprimoramento social e à intervenção política.

D) ao acesso prioritário do pedagogo a espaços
terapêuticos destinados à criança, à família e aos
usuários do CRAS.

E) à capacidade do pedagogo em estabelecer
inter-relações familiares e sociais, a fim de
promover a aquisição do conhecimento,
prioritariamente, em espaços educativos formais.

Questão 56

Sobre a Pedagogia Social e a atuação do Pedagogo
no CRAS, julgue as seguintes afirmações.

I. A Pedagogia Social pode ser vista como um
conjunto de atividades que acontecem em
diferentes espaços não formais de educação e
que combatem e amenizam os problemas sociais
por meio de ações educacionais.

II. O pedagogo contribui no planejamento, na
coordenação, orientação aos usuários sobre a
forma de acesso aos benefícios, programas e
projetos, bem como os encaminhamentos ao
CRAS e acompanhamento de outras atividades.

III. No que se refere ao diagnóstico social o pedagogo
deve ser o responsável único por identificar os
cidadãos usuários dos projetos de assistência
social, para realizar atendimento individual e
terapêutico de forma a provocar uma intervenção
familiar.

IV. Do pedagogo que atua na área da assistência
social espera-se uma atividade de reflexão que
aposta no lúdico para estabelecer uma linha
próxima entre a garantia de direitos e o processo
de inclusão social.

Está(ão) correta(s):

A) apenas I e II.
B) apenas III e IV.
C) apenas I, II e IV.
D) apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.

Questão 58

“A Brinquedoteca [...] é um espaço que se caracteriza
por possuir um conjunto de brinquedos, jogos e
brincadeiras, sendo um ambiente agradável, alegre e
colorido, onde mais importante que os brinquedos
é a ludicidade que estes proporcionam.”

.
Dentre outros, podem ser considerados objetivos da
Brinquedoteca, EXCETO:

A) estimular o desenvolvimento interior da criança e
da sua capacidade de concentração.

B) oportunizar à criança a exploração de vários tipos
de brinquedos.

C) desenvolver a inteligência, a criatividade e
sociabilidade das crianças.

D) promover o aprendizado sistemático de um
determinado conteúdo disciplinar.

E) dar oportunidade para a criança explorar suas
potencialidades.

(SANTOS, 1997, p. 13)
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Questão 60

A atuação do pedagogo no Centro de Referência de
Assistência Social pode ser corroborada pela
seguinte citação abaixo:

A) “O papel do professor, portanto é o de planejar,
selecionar e organizar os conteúdos, programar
tarefas, criar condições de estudo dentro da
classe, incentivar os alunos, ou seja, o professor
dirige as atividades de aprendizagem dos alunos
a fim de que estes se tornem sujeitos ativos da
própria aprendizagem” .

B) “Verifica-se hoje, uma ação pedagógica múltipla
na sociedade. O pedagógico perpassa toda a
sociedade, extrapolando o âmbito escolar formal,
abrangendo esferas mais amplas da educação
informal e não formal” .

C) “A formação continuada é o prolongamento da
formação inicial, visando o aperfeiçoamento
profissional teórico e prático no próprio contexto
de trabalho e o desenvolvimento de uma cultura
geral mais ampla, para além do exercício
profissional” .

D) “Frente às necessidades educativas presentes, a
escola consolida-se cada vez mais como lugar de
mediação cultural, visando à assimilação e
reconstrução da cultura.Apedagogia, ao viabilizar
a educação, constitui-se como prática cultural,
uma forma de trabalho cultural, que envolve uma
prática intencional de produção e internalização
de significados” .

E) “O que se espera do professor já não se resume
ao formato expositivo das aulas, à fluência
vernácula, à aparência externa. Precisa
centralizar-se na competência estimuladora da
pesquisa, incentivando com engenho e arte a
gestão de sujeitos críticos e autocráticos,
participantes e construtivos” .

(LIBÂNEO, 2001, p. 03)

(LIBÂNEO, 2002, p. 28)

(LIBÂNEO, 2004, p. 227)

(LIBÂNEO, 2001, p. 04)

(DEMO, 1993, p. 13)

Questão 59

Conforme o Decreto nº 6.629, de 4 de novembro de
2008, que regulamenta o Programa Nacional de
Inclusão de Jovens, o Projovem Adolescente –
Serviço Socioeducativo será ofertado:

A) exclusivamente no centro de referência de
assistência social.

B) nas escolas públicas conveniadas a programas
de assistência social ou em órgãos não
governamentais autorizados.

C) em órgãos públicos preferencialmente, ou em
órgãos não governamentais eventualmente
localizados no território de abrangência de
programas sociais do governo federal.

D) em órgãos não governamentais conveniados,
preferencialmente, ou em escolas públicas
municipais, eventualmente, quando não houver
programas de assistência social no município.

E) no centro de referência de assistência social ou
será por ele obrigatoriamente referenciado, em
caso de oferta em outra unidade pública ou em
entidade de assistência social localizadas no
território de abrangência daquele centro.


