
1. A prova terá, no máximo, 3 (três) horas de duração, incluído o tempo desti nado à transcrição do gabarito na 
Folha de Respostas, único documento válido para correção.

2. O candidato deverá conferir os seus dados pessoais na Folha de Respostas, em especial seu nome e o número 
do documento de identi dade.

3. Não haverá substi tuição da Folha de Respostas por erro do candidato ou por qualquer outro dano.

4. O candidato só poderá se reti rar do recinto após 1 (uma) hora, contada a parti r do efeti vo início da prova.

5. Este caderno contém 30 questões de múlti pla escolha, assim distribuídas: 

  - Língua Portuguesa 10 questões (numeradas de 01 a 10);

  - Legislação Básica 5 questões (numeradas de 11 a 15);

  - Informáti ca Básica 5 questões (numeradas de 16 a 20);

  - Conhecimentos Específi cos 10 questões (numeradas de 21 a 30).

6. Cada questão apresenta 4 alternati vas, de (a) a (d). O candidato deverá lê-las, atentamente, antes de 
responder a elas.

7. Caso o Caderno não corresponda ao cargo de inscrição, esteja incompleto ou com defeito, o candidato deverá 
solicitar ao aplicador, durante os primeiros 20 minutos, as providências cabíveis.

8. O canditado deverá entregar ao aplicador este Caderno de Provas e a Folha de Respostas.

9. O candidato passará o Gabarito para a Folha de Respostas, uti lizando caneta esferográfi ca azul ou preta.

instRUçÕes geRais

atençÃo: foLha De Respostas sem assinatURa nÃo tem VaLiDaDe
a folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada

o gabaRito e o CaDeRno De pRoVas seRÃo DiVULgaDos no enDeReço eLetRÔniCo: 
ConCURso.fUnDaCaoCefetminas.oRg.bR

__________________________________________

Nome do candidato

Por favor, abra somente quando autorizado.

ConCURso pÚbLiCo paRa pRoVimento Dos CaRgos efetiVos 
Do poDeR eXeCUtiVo Do mUniCípio De CaRanaíba

CaRgo De níVeL mÉDio
opeRaDoR De CaDastRo ÚniCo
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língua portuguesa

as questões 01 a 04 se referem ao texto a 
seguir.

Dieta salvadora

A ciência descobre um micróbio adepto de um 
alimento abundante: o lixo plástico no mar.

O ser humano revelou-se capaz de dividir o átomo, 

derrotar o câncer e produzir um “Dom Quixote”. Só 

não consegue dar um destino razoável ao lixo que 

produz. E não se contenta em brindar os mares, rios 

e lagoas com seus próprios dejetos. Intoxica-os tam-

bém com garrafas plásticas, pneus, computadores, 

sofás e até carcaças de automóveis. Tudo que perde 

o uso é atirado num curso d’água, subterrâneo ou a 

céu aberto, que se encaminha inevitavelmente para 

o mar. O resultado está nas ilhas de lixo que se for-

mam, da Guanabara ao Pacífico. 

De repente, uma boa notícia. Cientistas da Grécia, Su-

íça, Itália, China e dos Emirados Árabes descobriram 

em duas ilhas gregas um micróbio marinho que se ali-

menta do carbono contido no plástico jogado ao mar. 

Parece que, depois de algum tempo ao sol e atacado 

pelo sal, o plástico, seja mole, como o das sacolas, 

ou duro, como o das embalagens, fica quebradiço – 

no ponto para que os micróbios, de guardanapo ao 

pescoço, o decomponham e façam a festa. Os cien-

tistas estão agora criando réplicas desses micróbios, 

para que eles ajudem os micróbios nativos a devorar 

o lixo. Haja estômago. 

Em “A Guerra das Salamandras”, romance de 1936 

do tcheco Karel Čapek (pronuncia-se tchá-pek), um 

explorador descobre na costa de Sumatra uma raça 

de lagartos gigantes, hábeis em colher pérolas e 

construir diques submarinos. Em troca das pérolas 

que as salamandras lhe entregam, ele lhes fornece 

facas para se defenderem dos tubarões. O resto, você 

adivinhou: as salamandras se reproduzem, tornam-

se milhões, ocupam os litorais, aprendem a falar e 

inundam os continentes. São agora bilhões e tomam 

o mundo.

Não quero dizer que os micróbios comedores de lixo 

podem se tornar as salamandras de Čapek. É que, no 

livro, as salamandras aprendem a gerir o mundo me-

lhor do que nós. 

Com os micróbios no comando, nossos mares, pelo 

menos, estarão a salvo.

Ruy Castro, jornalista, biógrafo e escritor brasileiro.

folha de s. paulo. Caderno Opinião, p. A2, 20 mai. 2019.

questÃquestÃquest o 01

Considerando-se a leitura do texto, é correto afirmar 
que 

a) o ser humano, ao brindar os mares, rios e lagoas, 
demonstra uma atitude de respeito à natureza.

b) os cientistas, ao acelerarem a quebra do plástico, 
ajudam os micróbios a devorar o lixo jogado ao mar.

c) é preciso ter cuidado ao reproduzir micróbios em la-
boratório porque eles serão as salamandras do futuro.

d) os micróbios, devoradores de carbono, “de guar-
danapo ao pescoço”, decompõem o plástico jogado 
ao mar.

questÃquestÃquest o 02

Qual palavra sublinhada sofreu alteração de sentido 

ao ser substituída pela que está entre colchetes?

a) “E não se contenta em brindar os mares, rios e la-

goas com seus próprios dejetosdejetos.” [resíduos]

b) “A ciência descobre um micróbio adeptoadepto de um 

alimento abundante: o lixo plástico no mar.” [simpa-

tizante]

c) “Os cientistas estão agora criando réplicasréplicas desses 

micróbios, para que eles ajudem os micróbios nativos 

a devorar o lixo.” [respostas]

d) “(...) um explorador descobre na costa de Sumatra 

uma raça de lagartos gigantes, hábeis em colher pé-

rolas e construir diquesdiques submarinos.” [represas] 
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QUESTÃO 03

Os pronomes pessoais oblíquos átonos, em relação 
ao verbo, possuem três posições: próclise (antes do 
verbo), mesóclise (no meio do verbo) e ênclise (de-
pois do verbo).

Avalie as afirmações sobre o emprego dos pronomes 
oblíquos nos trechos a seguir.

I – A próclise se justifica pela presença da palavra ne-
gativa: “E não se contenta em brindar os mares, rios 
e lagoas com seus próprios dejetos.”

II – A ênclise ocorre por se tratar de oração iniciada 
por verbo: “Intoxica-os também com garrafas plás-
ticas, pneus, computadores, sofás e até carcaças de 
automóveis.” 

III – A próclise é sempre empregada quando há lo-
cução verbal: “Não quero dizer que os micróbios co-
medores de lixo podem se tornar as salamandras de 
Čapek.”

IV – O sujeito expresso exige o emprego da ênclise: 
"O ser humano revelou-se capaz de dividir o átomo, 
derrotar o câncer e produzir um 'Dom Quixote'".

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e II.

b) I e III.

c) II e IV.

d) III e IV.

QUESTÃO 04

“O artigo é a palavra que determina ou indetermina o 
substantivo. É variável em gênero e número, por isso 
também determina o gênero e o número do substan-
tivo.” (BUENO, 2014, p.131).

A esse respeito, em qual oração o artigo definido, na 
expressão sublinhada, determina o gênero do subs-
tantivo?

a) “Com os micróbios no comando, nossos mares, 
pelo menos, estarão a salvo.”

b) “(...) no ponto para que os micróbios, de guarda-
napo ao pescoço, o decomponham e façam a festa.”

c) “Os cientistas estão agora criando réplicas desses 
micróbios, para que eles ajudem os micróbios nativos 
a devorar o lixo.”

d) “Tudo que perde o uso é atirado num curso d’água, 
subterrâneo ou a céu aberto, que se encaminha ine aberto, que se encaminha ine-
vitavelmente para o mar.”

QUESTÃO 05

Leia o anúncio a seguir.

Disponível em: <https://www.facebook.com/ovosSaoSebastiao/> Acesso 
em: 10 ago. 2019. Adaptado.

Em relação à concordância verbal no anúncio, anali-

se as afirmações a seguir e a relação proposta entre 

elas.

I – É necessário empregar o verbo “vender” no singular

PORQUE

II – a oração está na voz passiva sintética.

Sobre as afirmações, é correto dizer que

a) as duas são falsas.

b) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira.

c) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.

d) as duas são verdadeiras e a segunda justifica a 

primeira.
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QUESTÃO 06

Leia a tirinha.

Disponível em: <http://aprendizadox.blogspot.com/2012/10/aprenda-o-
que-e-sentido-literal-e.html> Acesso em: 10 ago. 2019.

Considerando que as palavras, as expressões e os 

enunciados podem apresentar uma variedade de sig-

nificados conforme o contexto em que foram empre-

gados, a ação do Recruta Zero, no segundo quadri-

nho, de escrever o que o Tenente Escovinha mandou, 

ocorreu de forma

a) figurada.

b) subjetiva.

c) objetiva.

d) simbólica.

QUESTÃO 07

Leia os textos seguintes.

Texto I

“Na fala, a frase é marcada pela entonação, isto é, 
pelo tom que o falante dá à voz para expressar sua in-
tenção. Na escrita, os sinais de pontuação, indicando 
pausas, altura de voz, ênfase, etc., aproximam o texto 
escrito da fala.” (CEREJA & MAGALHÃES, 2013, p.314.)

Texto II

Haja coração!

A professora pergunta:

– Quantos corações nós temos?

O aluno:

– Temos dois, professora!

– Dois?

– Sim: o meu e o seu!

Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/forum/enquanto-isso-na
-escola/127982> Acesso em: 10 ago. 2019.

A partir do conceito veiculado no Texto I, informe se 
é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre os 
sinais de pontuação presentes no Texto II.

(   ) A vírgula isola um vocativo.

(   ) O ponto de interrogação encerra duas perguntas 
indiretas.

(   ) Os dois-pontos de exclamação expressam estado 
emotivo.

(   ) Os dois-pontos, na última linha, introduzem a fala 
de um personagem.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) V; F; V; F.

b) F; V; F; F.

c) F; V; V; F.

d) V; F; F; V.

QUESTÃO 08

A palavra “pé” é constituída de um só elemento. “Pé” 
é um substantivo simples. O substantivo "pé de mo-
leque" é formado por mais de um elemento e tem 
um significado próprio. Trata-se de um substantivo 
composto. Há substantivos compostos separados por 
hífen e há os que não levam hífen.

Tendo por base o Novo Acordo Ortográfico, qual pa-
lavra composta abaixo possui hífen? 
a) Mão de obra.
b) Sala de jantar.
c) Fim de semana.
d) Água de colônia.
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QUESTÃO 09

Leia o texto e a tirinha.

Texto 

“Linguagem é a expressão individual e social do ser 
humano e, ao mesmo tempo, o elemento comum 
que possibilita o processo comunicativo entre os su-
jeitos que vivem em sociedade.”(CEREJA & MAGALHÃES, 
2013, p.13).

Tirinha

Disponível em: <https://www.espacoeducar.net/2012/07/muitas-tirinhas-
da-turma-da-monica-para.html> Acesso em: 11 ago. 2019. Adaptado.

Tendo por base o conceito veiculado no Texto, qual 
tipo de linguagem apresenta-se na tirinha?
a) Oral.
b) Verbal.
c) Escrita.
d) Não verbal.

QUESTÃO 10

“O artigo definido feminino, quando vem precedido 
da preposição “a”, funde-se com ela, e tal fusão (= 
crase) é representada na escrita por um acento grave 
sobre a vogal (à).” (CUNHA & CINTRA, 2017, p.221).

Considere o conceito apresentado acerca do empre-
go da crase e preencha corretamente as lacunas do 
fragmento a seguir, retirado do livro “São Bernardo”, 
de Graciliano Ramos.
"Aqui, sentado _____ mesa da sala de jantar, fuman-
do cachimbo e bebendo café, suspenso _____ vezes 
o trabalho moroso, olho as folhagens das laranjeiras 

que a noite enegrece, digo _____ mim mesmo que 
esta pena é um objeto pesado. Não estou acostuma-
do _____ pensar. Levanto-me, chego _____ janela 
que deita para a horta. Casimiro Lopes pergunta se 
me falta alguma coisa."
Disponível em: <https://books.google.com.br/books?isbn=8538707418> 
Acesso em: 11 ago. 2019.

A sequência que preenche corretamente as lacunas 
do texto é
a) à / as / à / a / à
b) a / as / à / à / a
c) à / às / a / a / à 
d) a / às / a / à / a

lEgiSlaçÃO báSica

QUESTÃO 11

No que se refere aos dispositivos constitucionais so-
bre deputados e senadores, é correto afirmar que
a) os deputados e senadores são invioláveis, civil e 
penalmente, por quaisquer de suas opiniões, pala-
vras e votos.
b) os deputados e senadores poderão ser proprie-
tários de empresa que goze de favor decorrente de 
contrato com pessoa jurídica de direito público.
c) os deputados ou senadores que sofrerem conde-
nação criminal em sentença transitada em julgado 
terão seus mandatos temporariamente suspensos.
d) os deputados, ao contrário dos senadores, não fa-
zem jus ao foro privilegiado, prerrogativa que deter-
mina a investigação e o julgamento das infrações pe-
nais exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal.

QUESTÃO 12

Compete exclusivamente ao Congresso Nacional
a) decretar e executar a intervenção federal.
b) nomear e exonerar os Ministros de Estado.
c) exercer a direção superior da administração federal.
d) julgar anualmente as contas prestadas pelo Presi-
dente da República.

QUESTÃO 13

São exemplos de licenças expressamente previstas 
no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Municí-
pio de Caranaíba:
a) licença por acidente de trabalho / licença para tratar 
de mialgia.
b) licença maternidade / licença por motivo de doença 
em pessoa próxima.
c) licença para tratar de interesses particulares / licença 
para atividade política.
d) licença para disputa de competição esportiva / licen-
ça ao funcionário atacado de tuberculose ativa. 
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QUESTÃO 14

Aparecida, pregoeira de um município, procedeu à 
aquisição de dez computadores por um preço cinco 
vezes superior ao de mercado. Isso ocorreu, pois a 
servidora, por uma falta de atenção, não se atentou 
à pesquisa de preços acostada aos autos do processo, 
a qual continha os valores praticados no mercado por 
equipamentos daquela espécie. 

Nesse sentido, é correto afirmar que Aparecida
a) cometeu ato de improbidade administrativa por 
causar lesão ao erário.
b) cometeu ato de improbidade administrativa por im-
portar enriquecimento ilícito no exercício de seu cargo.
c) não cometeu ato de improbidade administrativa, 
pois não houve configuração de má-fé na sua conduta. 
d) não cometeu ato de improbidade administrativa, 
pois não há como se estabelecer com objetividade o 
custo exato para esse tipo de objeto, cuja variação de 
preços é natural no mercado.

QUESTÃO 15

Sobre a Lei de Acesso à Informação n.º 12.527/2011, 
é iNcORRETO afirmar que
a) as entidades de natureza privada, em caráter ab-
soluto, não se subordinam ao regime desta Lei, uma 
vez que ela regula sobre o acesso a informações de 
interesse público.
b) o Estado possui o dever de garantir o direito de 
acesso à informação, que será franqueada mediante 
procedimentos objetivos e ágeis, de forma transpa-
rente, clara e em linguagem de fácil compreensão. 
c) o acesso à informação previsto nessa Lei não com-
preende as informações referentes a projetos de pes-
quisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos 
cujo sigilo seja imprescindível à segurança da socie-
dade e do Estado.
d) os órgãos e entidades públicas possuem o dever 
de promover, independentemente de requerimen-
tos, a divulgação, em local de fácil acesso, no âmbito 
de suas competências, de informações de interesse 
coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

iNfORmáTmáTmá ica báSica

QUESTÃO 16

O Google Drive permite compartilhar arquivos ou 
pastas para que outras pessoas possam vê-los, co-
mentá-los ou editá-los. Para ver os arquivos que ou-
tras pessoas compartilharam com você, abra o site 
drive.google.com, usando um computador, e acesse 
a seção
a) Permissões.
b) Compartilhamentos.
c) Compartilhados comigo.
d) Compartilhar arquivos ou pastas.

QUESTÃO 17

É uma opção de espaçamento de linhas (entrelinhas), 
na formatação de parágrafos de um documento-tex-
to do LibreOffice Writer, EXcETO o

a) fixo.

b) duplo.

c) simples.

d) centralizado.

QUESTÃO 18

Complete as lacunas do texto. 

Para exibir a numeração de linhas de um documento-
texto no LibreOffice Writer, um usuário pode clicar LibreOffice Writer, um usuário pode clicar LibreOffice Writer
em _____________, depois em ______________, 
marcar a opção mostrar Numeração e clicar em 
______________.
A sequência que preenchem corretamente as lacu-
nas do texto é:
a) Ferramentas / Numeração de linhas / OK.
b) Inserir / Número de Página / OK.
c) Exibição / Numeração de linhas / Numerar.
d) Página / Numeração / Exibir.

QUESTÃO 19

A respeito dos mecanismos de segurança de infor-
mação, é correto afirmar que um firewall pessoal é firewall pessoal é firewall
capaz de
a) bloquear tentativas de invasão ao computador.
b) bloquear a inserção de tabelas em um documento-
texto do Microsoft Word.
c) garantir que um arquivo não se torne corrompido 
após uma queda de energia.
d) garantir que um vírus não se instale no espaça-
mento entre parágrafos de um documento-texto do 
Microsoft Word.

QUESTÃO 20

Após inserir a função =SE(2=3;4;5) em uma célula vazia 
de uma planilha do Microsoft Excel 2013, o conteúdo Microsoft Excel 2013, o conteúdo Microsoft Excel
exibido nessa célula será
a) 2  
b) 3
c) 4
d) 5
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ConheCimentos espeCífiCos 

QUestÃo 21

Informe se verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma 
sobre a Seção IV – Da Assistência Social, da Constitui-
ção Federal de 1988.

(   ) É um objetivo da assistência social a promoção 
da integração ao mercado de trabalho.
(   ) A assistência social será prestada a quem dela 
necessitar, independentemente de contribuição à 
seguridade social.
(   ) É uma diretriz da assistência social a centraliza-
ção político-administrativa, cabendo à esfera federal 
a execução dos programas, serviços e benefícios.
(   ) As ações governamentais na área da assistência 
social serão realizadas com recursos do orçamento 
da seguridade social, além de outras fontes.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é
a) V; F; V; F.
b) F; V; F; V.
c) V; V; F; V.
d) F; F; V; F.

QUestÃo 22

Segundo a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), 
os serviços, programas e projetos socioassistenciais 
de proteção social básica às famílias são ofertados na 
unidade pública municipal denominada

a) Conselho Tutelar.

b) Unidade Básica de Saúde. 

c) Unidade Municipal de Educação Infantil.

d) Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

QUestÃo 23

O Índice de Gestão Descentralizada (IGD) do Progra-
ma Bolsa Família e do Cadastro Único (CadÚnico) 
para Programas Sociais mede o desempenho de cada 
município na gestão do Programa e do Cadastro para
a) premiar a prefeitura com menção honrosa no con-
gresso anual de prefeitos. 
b) compor o cálculo de repasses financeiros do go-
verno federal para o municipal. 
c) avaliar se as equipes da assistência social estão se-
guindo as legislações pertinentes.
d) evitar fraudes das famílias no recebimento dos be-
nefícios.

QUestÃo 24

Um conceito importante para a operação do CadÚnico 
é o de renda familiar per capita, que significa

a) total da renda da família, somando-se a renda de 
todos os membros do domicílio.

b) valor de transferência de renda recebido pela fa-
mília no Programa Bolsa Família. 

c) razão entre a renda familiar mensal e o total de 
indivíduos da família.

d) salário recebido pelo chefe do domicílio dividido 
pela quantidade de crianças da família.

QUestÃo 25

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afir-
ma sobre os procedimentos para a gestão do Cadas-
tro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

(   ) Um cadastro revalidado é o registro familiar que, 
no prazo máximo de cinco anos, contados da data de 
sua inclusão ou da última atualização no CadÚnico, 
foi objeto de confirmação de que as informações es-
pecíficas de todas as pessoas da família mantiveram-
se inalteradas.

(   ) A coleta de dados para o Cadastro Único deverá 
ser realizada, prioritariamente, por meio de visita do-
miciliar às famílias, a fim de garantir o cadastramento 
da população com dificuldade de acesso às informa-
ções ou de locomoção aos postos fixos ou itinerantes 
de coleta de dados.

(   ) A omissão ou a recusa da família em prestar al-
gumas informações não acarreta exclusão lógica do 
cadastro, situação que ocorre apenas por meio de 
decisão judicial ou de solicitação formal da própria 
família.  

( ) O cadastro diferenciado pode ser aplicado aos 
seguintes seguimentos populacionais: comunidades 
quilombolas, povos indígenas, famílias em situação 
de rua e pessoas resgatadas de trabalho em condi-
ções análogas à de escravidão. 

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) F; V; F; V.

b) V; F; V; F.

c) F; V; V; F.

d) V; F; F; V.
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QUestÃo 26

Avalie as afirmações a seguir sobre os objetivos do 
Cadastro Único de Assistência Social, conforme o Ma-
nual de Gestão do Cadastro.

I - Identificar e caracterizar os segmentos socialmen-
te mais vulneráveis da população.

II – Registrar e controlar a população pobre para cru-
zamento com dados das bases de casos de crimes e 
de violência.

III - Planejar e implementar políticas direcionadas a 
famílias de baixa renda.

IV - Criar indicadores que reflitam as várias dimen-
sões de pobreza e de vulnerabilidade nos territórios.

V – Identificar nominalmente as mulheres grávidas 
sem conhecimento do pai, da criança e de mães sol-
teiras para envio a abrigos.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e IV.

b) I, III e IV.

c) II, III e V.

d) II, IV e V.

QUestÃo 27

De acordo com o Manual de Gestão do CadÚnico, “as 
etapas do processo de cadastramento são compostas 
por um conjunto de procedimentos utilizados para 
inserir e manter atualizadas as informações das famí-
lias de baixa renda” (BRASIL, 2017, p. 29). 

Nesse sentido representam etapas do processo de 
cadastramento, eXCeto:

a) entrevista e coleta de dados das famílias identi-
ficadas.

b) inclusão dos dados no sistema do cadastro. 

c) auditoria externa das informações de cada família 
cadastrada.

d) identificação e localização das famílias a serem ca-
dastradas.

QUestÃo 28

O Sistema de Condicionalidades foi construído para 

oferecer diversas possibilidades aos usuários que es-

tejam envolvidos direta ou indiretamente em ativi-

dades que fazem parte da gestão do Programa Bolsa 

Família. 

Sobre o que o sistema oferece, é inCoRReto afir-

mar que é possível

a) realizar consultas sobre as famílias inscritas no Ca-

dastro Único.

b) interromper a aplicação dos efeitos de condiciona-

lidades das famílias que estão em acompanhamento 

familiar.

c) interromper o repasse de recursos do benefício, 

tendo em vista a avaliação do técnico sobre os gastos 

realizados pela família.

d) cadastrar e avaliar recursos do descumprimento 

de condicionalidades.

QUestÃo 29

De acordo com Ramos e Lima (2014), a metodolo-

gia utilizada na primeira e na segunda rodadas da 

Avaliação do impacto do Programa Bolsa Família 

consistia de

a) análise de dados secundários, utilizando os dados 

produzidos pelos CRAS de todo o Brasil.

b) coleta de dados primários, entrevistando todos os 

beneficiários do Bolsa Família.

c) pesquisa em grupo, utilizando grupo focal e rodas 

de conversas com um grupo de beneficiários de to-

das as regiões do Brasil.  

d) desenho quase experimental, utilizando grupo de 

tratamento (beneficiários do programa) e grupo-con-

trole (não-beneficiários do programa).
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QUestÃo 30

De acordo com Jannuzzi (2013), os conceitos de mo-
nitoramento e de avaliação são

a) distintos; monitoramento é uma atividade pontual 
e avaliação é uma atividade contínua e de responsa-
bilidade do assistente social.

b) sinônimos e dizem respeito a uma atividade pon-
tual, que deve ser realizada uma vez por ano.

c) distintos; monitoramento é uma atividade contí-
nua e gerencial e avaliação é uma investigação técni-
ca fundamentada nas diferentes estratégias metodo-
lógicas da pesquisa social.

d) sinônimos, sendo atividades realizadas estrita-
mente por auditorias externas ou pelos tribunais de 
contas.
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