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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 04/2019 

ENTREVISTADOR SOCIAL 

 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
INSTRUÇÕES GERAIS 

 

I. Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 30 (trinta) 
questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 5 (cinco) questões, 
Noções de Informática 5 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja 
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 
reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo na própria Folha de Respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 
de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada 
deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas neste caderno não serão levadas em consideração. 

X.  Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
a Folha de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início. 

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 

 

Boa Prova! 
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LINGUA PORTUGUESA 

 
 Leia o texto abaixo para responder às questões 

de 1 a 5. 
 

Quer viver mais? Adote um cachorro, diz estudo 
 
 A presença do animal em casa ajuda a reduzir 
os níveis de stress, pressão arterial e colesterol, além 
de promover melhor saúde mental. [...] Agora, 
pesquisadores descobriram que ter um cachorro pode 
diminuir em 24% o risco de morte prematura por 
qualquer causa. Os benefícios podem ser ainda 
maiores para pacientes que já tiveram um ataque 
cardíaco (até 33%) e AVC (27%). Os achados foram 
publicados, nesta manhã, na revista Circulation. 
 
 “Sabemos que a solidão e o estilo de vida 
sedentário são importantes fatores de risco para morte 
prematura. Os cães são uma excelente motivação para 
seus donos saírem ao ar livre ao levá-los para passear”, 
explicou Tove Fall, da Universidade de Uppsala, na 
Suécia, ao NBC News. [...] A companhia de um 
cachorro pode reduzir os níveis de cortisol, conhecido 
como hormônio do stress. “Quando o stress é ativado 
com muita frequência, leva à degradação no corpo em 
geral”, disse Neda Gould, da Faculdade de Medicina 
Johns Hopkins, nos Estados Unidos, à NBC News. 
 
 Estudos anteriores sugerem que a presença do 
bichinho de estimação melhora os níveis de colesterol 
e da pressão arterial. “Um estudo, o meu favorito, 
descobriu que apenas o efeito de acariciar um cão pode 
reduzir sua pressão arterial tanto quanto um 
medicamento”, contou Caroline K., da Univ. de Toronto, 
no Canadá, à CNN. Outra possível explicação para o 
fenômeno é a prática do cuidado com o outro. “As 
pessoas não adotam um cachorro para ter benefícios 
de saúde, elas o adotam para beneficiar o animal. Este 
altruísmo traz inúmeros benefícios à saúde mental”, 
completou Haider W., da E. Medicina de Harvard 
(EUA), à NBC News.             

(Fonte: Redação. Publicado em 8 out 2019/ adaptado.) 
 

1) De acordo com o texto, assinale a alternativa 
correta. 
 
a) Adotar e conviver com um cachorro pode 

diminuir em 33% o risco de morte por ataque 
cardíaco ou 24% por AVC. 

 
b) O texto apresenta o resultado de uma pesquisa 

realizada por diversos especialistas que 
mostram como ter uma melhor qualidade de 
vida. 

 
c) Os níveis de cortisol são aumentados em 

pessoas que possuem cachorros, o que é 
benéfico para o controle do stress. 

 
d) A presença de um animal de estimação é 

positiva visto que agrava os níveis de colesterol 
e pressão arterial.  

2) Observe os enunciados extraídos do texto e 
assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas, sem alterar os 
sentidos e significações. 

I. Os cães são uma excelente motivação para 

seus donos saírem ao ar livre ao levá-los 
___ passear. 

II. A presença ___ animal ___ casa ajuda a 

reduzir os níveis de stress, pressão arterial 
e colesterol, _____ promover melhor saúde 
mental. 

III. Os benefícios podem ser ainda maiores ___ 

pacientes que já tiveram um ataque 
cardíaco. 

a) a / deste / na / como também / a 
b) a / de / na / e também / à 
c) à / de / nesta / mas também / à 
d) à / deste / na / e também / à 

 

3) Há recursos gráficos que são utilizados para 
indicar uma citação ou discurso direto. 
Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente um trecho extraído da fala de um 
pesquisador, ou seja, de um discurso direto.  
a) A presença do animal em casa ajuda a reduzir 

os níveis de stress. 
b) Os achados foram publicados, nesta manhã, na 

revista Circulation. 
c) As pessoas não adotam um cachorro para ter 

benefícios de saúde. 
d) [...] a presença do bichinho de estimação 

melhora os níveis de colesterol. 
 

4) Analise as afirmativas e dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F). 
(  ) A palavra em destaque no último parágrafo 

apresenta o mesmo sentido de “egotismo”. 
(  ) As palavras “níveis” e “possível” são 

proparoxítonas. Isto justifica o uso de acento agudo. 
(  ) As palavras “saúde” e “saírem” são paroxítonas 

que possuem vogal tônica (i ou u) em hiato. 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, F 
b) V, F, V 
c) F, F, V 
d) F, V, F 

 

5) Crase é a fusão de vogais semelhantes e é 
representada, na escrita, pelo acento grave. 
Quanto à justificativa para o sinal indicativo de 
crase do enunciado a seguir: “Este altruísmo 
traz inúmeros benefícios à saúde mental”, 
assinale a alternativa correta. 
a) Usamos o sinal indicativo de crase porque a 

palavra “benefícios” está no plural, o que 
caracteriza a soma de vogais. 

b) Usamos o sinal indicativo de crase porque a 
palavra “saúde” é um adjetivo; usamos acento 
grave sempre diante de adjetivos. 

c) Usamos o sinal indicativo de crase porque as 
palavras “benefícios” e “saúde” estão 
interligadas pela conjunção “a”. 

d) Usamos o sinal indicativo de crase porque há 
uma regência nominal que exige a preposição 
“a” somada ao artigo “a”. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
6) Quanto a um bom exemplo para explicar o 

significado do termo técnico, em inglês, 
upload, assinale a alternativa correta.  
a) quando estamos recebendo e-mails em nosso 

aplicativo preferido de Correio Eletrônico 
b) ao fazermos um trabalho escolar e achamos um 

artigo na internet para descarregar no nosso HD 
c) quando é postado um vídeo no YouTube, ou 

mesmo quando é postado uma foto no Facebook 
d) quando achamos a nossa música preferida no 

YouTube e conseguimos baixar para nosso HD 
 
7) Quanto ao software Antivírus e o Firewall, 

analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Nenhum antivírus consegue detectar e eliminar 

adequadamente os spywares e os adwares. 
(  ) Os Firewalls, diferente dos Antivírus, podem 

somente se apresentar sob a forma de hardware. 
(  ) Tanto o Antivírus como o Firewall, cada um a 

sua maneira, protegem de ataques e invasões. 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, F 
b) V, V, F 
c) F, V, V 
d) F, F, V 

 
8) É apresentado abaixo um típica Planilha, do 

Pacote Microsoft Office. Assinale, das 
alternativas abaixo, a única que identifica 
incorretamente a fórmula que gera o resultado 
em C2: 

 
 A B C 

1 3 7 5 

2 4 2 16 
 

a) =SOMA(A1:C1)+B2 
b) =B1+A2+C1 
c) =SOMA(A1:B2) 
d) =A1+B1+A2+B2 

 
9) Quanto aos exemplos típicos de dispositivos 

de hardware de uma rede de computadores, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta. 

I. Repetidor. 

II. Roteador. 

III. Backup. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 

b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 

c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 

d) As afirmativas I, II e III estão corretas 
 
10) Assinale, das alternativas abaixo, a única que 

identifica incorretamente a definição de uma 
típica extensão de arquivo.  
a) os arquivos gerados tanto pelo Microsoft Word, 

como pelo Wordpad, recebem a extensão .DOC 
b) a extensão .EXE significa que um arquivo 

pertencente aos executivos de uma empresa 
c) os arquivos gerados pelo Adobe Acrobat tem 

como extensão .PDF como padrão 
d) os arquivos com a extensão .AVI podem ser 

lidos graças a um leitor de multimídia 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11) Leia abaixo o artigo 1° da Lei nº 10.836, de 9 de 

janeiro de 2004, que cria o Programa Bolsa 
Família. 

 
 “Art. 1º Fica criado, no âmbito _____, o 
Programa Bolsa Família, destinado às ações de 
transferência de renda com condicionalidades.” 
 
 Assinale a alternativa que preencha 

corretamente a lacuna. 
a) da Secretaria da Fazenda 
b) da Presidência da República 
c) do Ministério dos Direitos Humanos 
d) do Ministério do Trabalho 

 
12) O Programa Bolsa Família possui benefícios 

especificados na Lei nº 10.836, de 9 de janeiro 
de 2004, sem prejuízo da regulamentação de 
outros diplomas legais. Sobre o assunto, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
(  ) O benefício básico é destinado a unidades 

familiares que se encontrem em situação de 
extrema pobreza. 

(  ) O benefício variável é destinado a unidades 
familiares que se encontrem em situação de 
pobreza e extrema pobreza e que tenham em 
sua composição gestantes, nutrizes, crianças 
entre 0 (zero) e 12 (doze) anos ou adolescentes 
até 15 (quinze) anos. 

(  ) O benefício variável, vinculado ao adolescente, 
é destinado a unidades familiares que se 
encontrem em situação de pobreza ou extrema 
pobreza e que tenham em sua composição 
adolescentes com idade entre 16 (dezesseis) e 
20 (vinte) anos. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V 
b) V, V, F 
c) F, F, V 
d) F, V, F 

 
13) No que se refere à Lei nº 10.836, de 9 de janeiro 

de 2004, e as disposições relativas ao Bolsa 
Família, assinale a alternativa correta. 
a) A lei não prevê hipótese de ressarcimento da 

importância recebida pelo beneficiário que 
dolosamente tenha prestado informações 
falsas 

b) A pessoa que contribuir para que pessoa 
diversa do beneficiário final receba o benefício 
não poderá ser responsabilizada 

c) Será sigilosa a relação dos beneficiários e dos 
respectivos benefícios do Programa Bolsa 
Família 

d) O controle e a participação social do Programa 
Bolsa Família serão realizados, em âmbito 
local, por um conselho ou por um comitê 
instalado pelo Poder Público municipal, na 
forma do regulamento. 
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14) O Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004, 
traz os objetivos do Programa Bolsa Família. 
De acordo com o que dispõe o decreto, 
assinale a alternativa que não apresenta um 
desses objetivos. 
a) Promover o acesso à rede de serviços públicos, 

em especial, de saúde, educação e assistência 
social 

b) Combater a fome e promover a segurança 
alimentar e nutricional 

c) Garantir o desenvolvimento do transporte 
urbano municipal 

d) Estimular a emancipação sustentada das 
famílias que vivem em situação de pobreza e 
extrema pobreza 

 
15) No que se refere às disposições do Decreto nº 

5.209, de 17 de setembro de 2004, analise as 
afirmativas abaixo. 

I. A execução e gestão do Programa Bolsa 

Família dar-se-á de forma descentralizada, 
por meio da conjugação de esforços entre 
os entes federados, observada a 
intersetorialidade, a participação 
comunitária e o controle social. 

II. A aplicação dos recursos para apoio 

financeiro às ações de gestão e execução 
descentralizada do Programa Bolsa Família 
transferidos aos entes federados deverá 
integrar as prestações de contas anuais dos 
Fundos de Assistência Social dos Estados, 
Municípios e Distrito Federal, em item 
específico. 

III. Não há necessidade de indicação de gestor 

ou coordenador do Programa Bolsa Família 
no âmbito dos Estados e Municípios.  

 Assinale a alternativa correta. 

a) As afirmativas I, II e III estão corretas 

b) Apenas as afirmativas I e II  estão corretas 

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 

d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 

 
16) O controle e participação social do Programa 

Bolsa Família deverão ser realizados, em 
âmbito local, por instância de controle social 
formalmente constituída pelo Município ou 
pelo Distrito Federal, respeitada a paridade 
entre governo e sociedade. Sobre o assunto, 
assinale a alternativa que não apresenta uma 
das competências dos conselhos de controle 
social do Programa Bolsa Família. 
a) Acompanhar, avaliar e subsidiar a fiscalização 

da execução do Programa Bolsa Família, no 
âmbito municipal ou jurisdicional 

b) Estimular a participação comunitária no 
controle da execução do Programa Bolsa 
Família, no âmbito municipal ou jurisdicional 

c) Elaborar, aprovar e modificar seu regimento 
interno 

d) Adentrar em estabelecimentos públicos e 
privados e ordenar a interceptação telefônica 
de possíveis suspeitos de fraude no âmbito 
municipal ou jurisdicional 

17) O Cadastro Único para Programas Sociais 
(CadÚnico) é um instrumento importante para 
implementação de diversos programas, 
inclusive o Bolsa Família. Sobre o assunto, 
analise as afirmativas abaixo. 

I. O CadÚnico é instrumento de identificação 

e caracterização socioeconômica das 
famílias brasileiras de baixa renda, a ser 
obrigatoriamente utilizado para seleção de 
beneficiários e integração de programas 
sociais do Governo Federal voltados ao 
atendimento desse público. 

II. Os programas administrados pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) precisam 
utilizar o CadÚnico. 

III. O CadÚnico é constituído por sua base de 

dados, instrumentos, procedimentos e 
sistemas eletrônicos. 

 Assinale a alternativa correta. 

a) As afirmativas I, II e III estão corretas 

b) Apenas as afirmativas I e II  estão corretas 

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 

d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 

 
18) O Decreto nº 6.135, de 20 de Junho de 2007, traz 

algumas definições. Sobre estas, assinale a 
alternativa incorreta.  
a) Família é a unidade nuclear composta por um 

ou mais indivíduos, eventualmente ampliada 
por outros indivíduos que contribuam para o 
rendimento ou tenham suas despesas 
atendidas por aquela unidade familiar, todos 
moradores em um mesmo domicílio 

b) Renda familiar per capita é razão entre a renda 
familiar mensal e o total de indivíduos na família 

c) O domicílio é o local que serve de moradia à 
família 

d) Renda familiar mensal é a soma dos 
rendimentos brutos auferidos por todos os 
membros da família, incluídos no cálculo 
aqueles percebidos do Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil 

 
19) No que diz respeito ao Decreto nº 6.135, de 20 de 

Junho de 2007, que dispõe sobre o Cadastro 
Único para Programas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico), analise as afirmativas abaixo 
e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Os dados de identificação das famílias do 

CadÚnico são sigilosos. 
(  ) Os dados de identificação das famílias do 

CadÚnico somente poderão ser utilizados para 
as finalidades de formulação e gestão de 
políticas públicas e, realização de estudos e 
pesquisas. 

(  ) A utilização dos dados de identificação das 
famílias do CadÚnico será pautada pelo respeito 
à dignidade do cidadão e à sua privacidade. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V 
b) V, V, F 
c) F, F, V 
d) F, V, F 
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20) Segundo o Manual do Entrevistador, elaborado 
pela Secretaria Nacional de Renda de 
Cidadania, para orientar o trabalho dos agentes 
públicos que farão a coleta das informações 
das famílias, analise as afirmativas abaixo. 

I. O cadastramento das famílias no Cadastro 

Único permite identificar seu grau de 
vulnerabilidade, considerando questões 
como renda, condições de moradia, de 
acesso ao trabalho, à saúde e à educação. 

II. A coleta de dados deve ser feita tanto nos 

casos em que a família esteja sendo 
entrevistada pela primeira vez, quanto nos 
procedimentos de atualização do cadastro 
de uma família já registrada no Cadastro 
Único. 

III. Após a inclusão dos dados no sistema não 

é necessária a manutenção e atualização 
das informações constantes na base do 
Cadastro Único. 

 Assinale a alternativa correta. 

a) As afirmativas I, II e III estão corretas 

b) Apenas as afirmativas I e II  estão corretas 

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 

d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 

 
21) Ao realizar a entrevista para a coleta de 

informações para o Cadastro Único para 
Programas Sociais, o entrevistador precisa 
tomar cuidados iniciais definidos no Manual do 
Entrevistador elaborado pela Secretaria 
Nacional de Renda de Cidadania. Quanto a 
esses cuidados iniciais, assinale a alternativa 
incorreta.  
a) Usar o crachá de identificação 
b) Tratar o entrevistado com atenção 
c) Usar linguagem de difícil compreensão 
d) Verificar se o entrevistado é o Responsável 

pela Unidade Familiar 
 
22) Sobre o procedimento para encerrar a entrevista 

de coleta de dados para o Cadastro Único, 
estabelecido pelo Manual do Entrevistador 
elaborado pela Secretaria Nacional de Renda de 
Cidadania, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O entrevistador, ao encerrar a entrevista, deve 

verificar se os formulários estão devidamente 
preenchidos. 

(  ) Ao encerrar a entrevista, o entrevistador deve 
solicitar ao entrevistado que preencha e assine 
o ateste de recebimento do comprovante de 
prestação de informações. 

(  ) Para que seja assegurada a impessoalidade, 
não é indicado que o entrevistador agradeça ao 
entrevistado ao finalizar entrevista. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V 
b) V, V, F 
c) F, F, V 
d) F, V, F 

23) O Manual do Usuário do Sistema de 
Condicionalidades (SICON) elaborado pela 
Secretaria Nacional de Renda e Cidadania traz 
as principais funcionalidades do SICON. Sobre 
o assunto, analise as afirmativas abaixo. 

I. A “Pesquisa Pessoa ou Pesquisa Pessoa 

Avançada” possibilita acessar informações 
sobre a família por meio do Número de 
Identificação Social (NIS) de qualquer membro 
da família ou a partir de parâmetros de pesquisa 
disponíveis na modalidade avançada. 

II. O “Recurso Online” permite cadastrar e 

avaliar o recurso apresentado pela família 
em decorrência do descumprimento. 

III. O “Consulta Recurso” possibilita consultar 

informações consolidadas dos recursos 
cadastrados, além de acessar, por meio de 
relatórios analíticos, informações detalhadas 
de acordo com a situação selecionada. 

 Assinale a alternativa correta. 

a) As afirmativas I, II e III estão corretas 

b) Apenas as afirmativas I e II  estão corretas 

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 

d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 

 
24) Para utilizar adequadamente o Sistema de 

Condicionalidades (SICON), o Manual do 
Usuário elaborado pela Secretaria Nacional de 
Renda e Cidadania traz os requisitos mínimos 
em relação ao equipamento (hardware) e 
aplicativos (softwares) instalados no 
computador do usuário. Sobre o assunto, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 

 
(  ) O computador deverá ter Sistema Operacional 

com navegador para internet (browser), 
preferencialmente, Mozilla Firefox, Google 
Chrome ou Internet Explorer. 

 
(  ) É necessário acesso à Internet, e ter 

preferencialmente banda larga. 
 
(  ) Ao utilizar o SICON é importante bloquear pop-

ups no navegador de Internet para possibilitar 
a impressão dos Formulários de Recurso. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V 
b) V, V, F 
c) F, F, V 
d) F, V, F 

 
25) No que se refere aos perfis existentes em âmbito 

municipal no Sistema de Condicionalidades 
(SICON), de acordo com o Manual do Usuário 
elaborado pela Secretaria Nacional de Renda de 
Cidadania, assinale a alternativa que não 
apresenta um desses perfis. 
a) Sicon Gestor Municipal 
b) Sicon Municipal Acompanhamento Familiar 
c) Sicon Municipal Consulta 
d) Sicon Municipal Agravo 
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26) A Instrução Normativa nº 004 da Secretaria 
Nacional de Renda de Cidadania/ Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, de 
14 de outubro de 2011 determina que o Município 
somente poderá efetuar a exclusão do cadastro 
da família da base do Cadastro Único em 
algumas situações. Sobre o assunto, assinale a 
alternativa que apresenta corretamente uma 
dessas situações. 
 
a) Recusa da família em prestar informações 
b) Falecimento de uma das pessoas da família 

que não more no mesmo domicílio 
c) Solicitação de um amigo da família 
d) Requerimento do vizinho 

 
27) Segundo a Portaria nº 251 da Secretaria Nacional de 

Renda de Cidadania/ Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, de 12 de dezembro de 
2012, as famílias beneficiárias do Programa Bolsa 
Família que descumprirem as condicionalidades 
ficam sujeitos a alguns efeitos aplicados de forma 
sucessiva. Sobre o assunto, assinale a alternativa 
que apresenta corretamente um desses efeitos. 
 
a) Detenção do beneficiário, de um a três meses 
b) Bloqueio do benefício por dois meses, no 

terceiro registro de descumprimento 
c) Advertência, no primeiro registro de descumprimento 
d) Suspensão do benefício, por três meses, a 

partir do quarto registro de descumprimento 
 
28) A Portaria nº 251 da Secretaria Nacional de Renda 

de Cidadania/ Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, de 12 de dezembro de 
2012, regulamenta a gestão das condicionalidades 
do Programa Bolsa Família. Sobre o assunto, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 

 
(  ) Os efeitos decorrentes do descumprimento das 

condicionalidades poderão ser revistos mediante 
recurso administrativo, a ser apresentado pelo 
Responsável pela Unidade Familiar à gestão 
municipal do Programa Bolsa Família. 

 
(  ) A gestão municipal do Programa Bolsa Família 

deverá avaliar as justificativas apresentadas nos 
recursos e arquivar a documentação que 
comprove as justificativas alegadas pela família, 
bem como o parecer com a fundamentação da 
decisão. 

 
(  ) A gestão municipal do Programa Bolsa Família 

poderá reconhecer, independentemente da 
interposição de recurso pela família, erros 
comprovados no registro de condicionalidades. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V 
b) V, V, F 
c) F, F, V 
d) F, V, F 

29) A Portaria nº 177 da Secretaria Nacional de Renda 
de Cidadania/Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, de 16 de Junho de 2011, 
traz alguns conceitos. Assinale a alternativa que 
apresenta corretamente uma definição abordada 
pela Portaria. 

 
a) Cadastro válido é o registro familiar que, no 

prazo máximo de 2 (dois) anos contados da 
data de sua inclusão ou última atualização no 
CadÚnico, foi objeto de confirmação de que as 
informações específicas de todas as pessoas 
da família mantiveram-se inalteradas 

b) Exclusão física do cadastro é o tipo de exclusão 
de registro cadastral que ocorre quando os dados 
de pessoas ou famílias em estado cadastral 
"excluído" são apagados definitivamente da base 
nacional do Cadastro Único 

c) Pessoas resgatadas são os grupos étnico-
raciais, segundo critérios de auto-atribuição, 
com trajetória histórica própria, dotados de 
relações territoriais específicas, com presunção 
de ancestralidade negra relacionada com a 
resistência à opressão histórica sofrida 

d) Povos indígenas são aqueles que vivendo na 
extrema pobreza, utiliza os logradouros 
públicos e as áreas degradadas como espaço 
de moradia e de sustento, de forma temporária 
ou permanente, bem como as unidades de 
acolhimento para pernoite temporário ou como 
moradia provisória 

 
30) Sobre as disposições do cadastro diferenciado 

estabelecidas pela Portaria nº 177 da Secretaria 
Nacional de Renda de Cidadania/Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, de 
16 de Junho de 2011, analise as afirmativas 
abaixo. 

 

I. Cadastramento diferenciado refere-se ao 

processo de coleta de dados e inclusão, no 
Cadastro Único, de informações de famílias 
que apresentem características socioculturais 
e/ou econômicas específicas que demandem 
formas especiais de cadastramento. 

II. O cadastramento diferenciado será aplicado 

aos seguintes segmentos populacionais: 
comunidades quilombolas; povos indígenas; 
famílias em situação de rua; e pessoas 
resgatadas de trabalho em condição análoga 
à de escravidão. 

III. Para cadastramento de qualquer família no 

Cadastro Único, inclusive as incluídas no 
cadastro diferenciado, será necessário o 
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Tìtulo 
de Eleitor de todos os integrantes do núcleo 
familiar. 

 
 Assinale a alternativa correta. 

a) As afirmativas I, II e III estão corretas 

b) Apenas as afirmativas I e II  estão corretas 

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 

d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
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