PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

ENTREVISTADOR SOCIAL / PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
NOME:
RG:

ORGÃO EMISSOR:

UF:

ATENÇÃO
•
•

•
•
•
•
•
•

Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.
Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 20 (Vinte) questões
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada, sendo 05
(Cinco) de Português, 05 (cinco) de Noções de Informática e 10 (dez)de
Conhecimentos Específicos.
Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe
cause dúvidas, informe, imediatamente ao Fiscal.
Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços
apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de
Identidade.
Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla
escolha, você receberá um Cartão-Resposta.
As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente,
com caneta esferográfica azul ou preta.
Preenchido o Cartão-Resposta (COM SEU NOME E NÚMERO DE RG),
entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.
Não será permito sair de sala com o caderno de provas, nem com o gabarito
anotado em nenhum local.

BOA SORTE!!!!!

LÍNGUA PORTUGUESA
LEIA ATENTAMENTE O TEXTO ABAIXO PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES
DE 01 A 03.
O PADEIRO
Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a chaleira no fogo para fazer café
e abro a porta do apartamento – mas não encontro o pão costumeiro. No mesmo instante
me lembro de ter lido alguma coisa nos jornais da véspera sobre a “greve do pão
dormido”. De resto não é bem uma greve, é um lockout, greve dos patrões, que
suspenderam o trabalho noturno; acham que obrigando o povo a tomar seu café da
manhã com pão dormido conseguirão não sei bem o que do governo.
Está bem. Tomo o meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim. E
enquanto tomo café vou me lembrando de um homem modesto que conheci
antigamente. Quando vinha deixar o pão à porta do apartamento ele apertava a
campainha, mas, para não incomodar os moradores, avisava gritando:
– Não é ninguém, é o padeiro!
Interroguei-o uma vez: como tivera a ideia de gritar aquilo?
“Então você não é ninguém?”
Ele abriu um sorriso largo. Explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas
vezes lhe acontecera bater a campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada
ou outra pessoa qualquer, e ouvir uma voz que vinha lá de dentro perguntando quem
era; e ouvir a pessoa que o atendera dizer para dentro: “não é ninguém, não senhora, é
o padeiro”. Assim ficara sabendo que não era ninguém...
Ele me contou isso sem mágoa nenhuma, e se despediu ainda sorrindo. Eu não
quis detê-lo para explicar que estava falando com um colega, ainda que menos
importante. Naquele tempo eu também, como os padeiros, fazia o trabalho noturno. Era
pela madrugada que deixava a redação de jornal, quase sempre depois de uma passagem
pela oficina – e muitas vezes saía já levando na mão um dos primeiros exemplares
rodados, o jornal ainda quentinho da máquina, como pão saído do forno.
Ah, eu era rapaz, eu era rapaz naquele tempo! E às vezes me julgava importante
porque no jornal que levava para casa, além de reportagens ou notas que eu escrevera
sem assinar, ia uma crônica ou artigo com o meu nome. O jornal e o pão estariam bem
cedinho na porta de cada lar; e dentro do meu coração eu recebi a lição de humildade
daquele homem entre todos útil e entre todos alegre; “não é ninguém, é o padeiro!”
E assobiava pelas escadas.
BRAGA, Rubem. Para gostar de ler. São Paulo: Editora Ática, 1989, p. 63 - 64.
01. O texto de Rubem Braga é um(a)
(A) crônica: relata com sensibilidade fatos do cotidiano, de um ponto de vista pessoal.
(B) notícia: comunica uma informação de modo simples e objetivo.
(C) artigo de opinião: apresenta argumentos favoráveis à profissão de padeiro.
(D) fábula: conta uma história curta que ilustra um preceito moral

02. O enunciado “Não é ninguém, é o padeiro!” denota que “padeiro” é uma
(A) profissão sem qualquer utilidade
(B) pessoa de pouca importância.
(C) profissão reconhecidamente útil e alegre.
(D) pessoa alegre, sorridente, mas dada a gracejos
03. Quanto às relações de sentido, é correto afirmar que
(A) “abluções” significa “reflexões”.
(B) a preposição “para” indica direção.
(C) o advérbio “assim” expressa modo.
(D) a locução “de resto” anuncia uma transição do pensamento

Você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo. Mas é
necessário ter pessoas para transformar seu sonho em realidade. (Walt Disney)
04. Ao produzir o texto acima, o autor se reportou ao leitor na 3a. pessoa do singular.
Caso ele optasse pela 2a. pessoa do plural, estaria CORRETO o texto da alternativa
(A) Vós podes sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo.
Mas é necessário ter pessoas para transformar vosso sonho em realidade.
(B) Vós podeis sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo.
Mas é necessário ter pessoas para transformar vosso sonho em realidade.
(C) Tu podes sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo.
Mas é necessário ter pessoas para transformar teu sonho em realidade.
(D) Vós podes sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo.
Mas é necessário ter pessoas para transformar seu sonho em realidade.

RECEITA DE ANO NOVO
Carlos Drummond de Andrade
Para ganhar um Ano Novo
que mereça este nome,
você, meu caro, tem de merecê-lo,
tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil,
mas tente, experimente, consciente.
É dentro de você que o Ano Novo
cochila e espera desde sempre.

Disponível em: www.pensador.uol.com

05. Analisando-se o poema, tem-se como CORRETO que
(A) as vírgulas entre os termos "meu caro" isolam o aposto.
(B) mudar não implica envidar esforços pessoais.
(C) segundo Drummond, as mudanças dependem de uma coletividade.
(D) como "mereça", escreve-se "floresça".

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
06. Quando utilizamos o termo “upload”, estamos nos referindo a um procedimento
operacional que:
(A) realiza uma cópia de um arquivo que se encontra aberto e gravado em seu Hard
Disk.
(B) promove a transferência de um campo para outro registro de dados.
(C) realiza a cópia de um ou mais arquivos de um servidor para sua máquina.
(D) envia uma cópia de um arquivo de sua máquina para uma outra através da Internet.
07. O Backup é um procedimento realizado, que tem a finalidade de :
(A) promover uma varredura no disco rígido da máquina.
(B) resolver problemas de trilha nos discos.
(C) realizar uma ou mais cópias de segurança de arquivos.
(D) programar o computador para desligar em um determinado horário.
08. Qual é o significado da palavra “website”?
(A) O local no espaço da Internet ou página que queremos acessar.
(B) O correio eletrônico onde guardamos nossas mensagens.
(C) O espaço físico onde as empresas se reúnem para inovar.
(D) A área em que os roteadores ficam sinalizando para os notebooks.
09. O sistema operacional da Microsoft Windows tem como característica:

(A) permitir o uso de chaves criptografadas de acesso nos notebooks, apenas.
(B) permitir ser um sistema multitarefa.
(C) realizar desligamento automático sem programação prévia.
(D) só disponibilizar acesso à Internet através de uma rede WAN.

10. A pasta de e-mail disponível no Microsoft Outlook que armazena mensagens
inacabadas que podem ser finalizadas depois é a:
(A) Esboços.
(B) Borrões.
(C) Temporárias.
(D) Rascunhos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. O Benefício Variável à Gestante (BVG) no valor de R$ 41,00 é:
(A) concedido às famílias com crianças ou adolescentes de 0 a 15 anos de idade.
(B) concedido a famílias que tenham adolescentes entre 16 e 17 anos – limitado a dois
benefícios por família.
(C) o pagamento de nove parcelas consecutivas, a contar da data do início de
informação no sistema, desde que a gestação tenha sido identificada até o nono mês.
(D) o pagamento de seis parcelas mensais consecutivas, a contar da data do início do
pagamento do benefício, desde que a criança tenha sido identificada no Cadastro Único
até o sexto mês de vida.
12. O Programa Bolsa-Família é um programa de transferência direta de renda, que
beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país. Tem
como foco de atuação os 16 milhões de brasileiros com renda familiar per capita
inferior a:
(A) R$ 100,00.
(B) R$ 178,00.
(C) R$ 80,00.
(D) R$ 85,00.
13. O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal é um
instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo a
seleção e sua inclusão em programas federais. É a porta de entrada para a concessão
dos benefícios, como os Programas Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Tarifa

Social de Energia Elétrica e também pode ser utilizado pelos programas dos
governos estaduais e municipais. O cadastramento das famílias é realizado pelos
Municípios, que devem seguir vários critérios. Conforme determina o Decreto
6.135/2007 (Art. 6o , II) um desses critérios é de:
(A) comprovação de identificação somente do responsável familiar.
(B) autorização do cadastro da família em mais de um município.
(C) que cada pessoa deve ser cadastrada em somente uma família.
(D) preenchimento de modelo de formulário próprio do município.
14. As informações coletadas para o Cadastro Único são processadas na base
nacional de dados constituída por instrumentos, procedimentos e sistemas
eletrônicos. Para garantir a unicidade e a integração das informações, bem como a
racionalização do processo de cadastramento, é atribuído a cada indivíduo
cadastrado:
(A) a Senha Inicial de Atendimento – SIA.
(B) o Protocolo Integrado de Programas – PIP.
(C) o Código de Inserção Familiar – CIF
(D) o Número de Identificação Social – NIS
15. O Programa Bolsa Família contribui para o acesso à educação, à saúde e à
assistência social, por meio de alguns compromissos, a serem cumpridos pelas
famílias e incentivados pelo poder público. A concessão dos benefícios depende do
cumprimento dessas condicionalidades, sem prejuízo de outras previstas em
regulamento, e referem-se ao exame pré-natal, ao acompanhamento da saúde, à
frequência escolar e
(A) ao desempenho escolar.
(B) ao acompanhamento nutricional.
(C) ao controle da natalidade.
(D) à prevenção da dependência química
16. O cadastro único para programas sociais do Governo Federal é um instrumento de
coleta e gestão de dados, que tem como objetivo identificar todas as famílias de baixa renda
existentes no Brasil. O processo de seleção acontece mediante:
(A) indicação do Prefeito.
(B) indicação do Governador.
(C) processo automatizado.
(D) indicação do Deputado Estadual.

17. Durante o processo de entrevista, o entrevistador deverá realizar alguns
esclarecimentos para a inclusão do beneficiário no Cadastro Único, tais como:

I. necessidade de estar cadastrado para participar de programas sociais das três
esferas de governo.
II. critérios de renda para a elegibilidade do Programa Bolsa-Família.
III. condicionalidades para a permanência no Programa.
Está(ão) CORRETO(S)
(A) I, II e III,
(B) III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I e II, apenas.
18.O entrevistador deverá informar ao beneficiário que as informações devem ser
atualizadas a cada momento em que houver alguma mudança nas informações
prestadas inicialmente, além de informar a cada
(A) 3 anos.
(B) 5 anos.
(C) 2 anos.
(D) 1 ano.
19. A coleta de dados das famílias para preenchimento do Cadastro Único pode ser
feita em postos de coletas fixos ou itinerantes, das seguintes formas: 1) pelo
deslocamento da família até o local de cadastramento; 2) por meio de uma ação de
mobilização social, quando a gestão municipal do Cadastro Único realiza algum
evento e solicita que as famílias compareçam; e 3)
(A) pela visita do entrevistador à residência da família.
(B) por meio virtual, com preenchimento dos dados via internet.
(C) por intermédio de entidade socioassistencial que atende a família.
(D) mediante procuração juridicamente atribuída a terceiro.
20 . A realização da entrevista é a mais importante atribuição do entrevistador
social. No momento da entrevista, as informações devem ser prestadas pelo
responsável pela unidade familiar, que deve informar os dados das pessoas da
família. O entrevistador deve alertar o entrevistado de que ele será responsável pelos
dados registrados no cadastro de sua família e deve respeitar as respostas fornecidas
pelo responsável. No que se refere à confirmação das informações prestadas, é
correto afirmar que elas são
(A) avalizadas.
(B) circunstanciais.
(C) averiguadas.

(D) auto declaratórias.

