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Caderno
de Prova
E3F03

abril

3

3 de abril
das 15 às 18 h
3 h de duração*
25 questões

Agente Operacional do Bolsa Família

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Português

5 questões

Texto
Em 1530 o navegador Sebastião Caboto, dando volta
pelo litoral de Santa Catarina, encontrou o caudaloso
rio Tijucas. Às terras que avistou além deu o nome de
São Sebastião. Mais tarde, o nome foi mudado para
Tijuco, o que causou polêmica – e, finalmente, ficou
sendo Tijucas.

(10 questões)
3. Assinale a alternativa que apresenta adjetivos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

4. Observe as frases abaixo e preencha os espaços
corretamente.

1. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) As palavras Tijucas e Catarina são oxítonas.
b. ( ) As palavras além e Sebastião são paroxítonas.
c. ( ) As palavras navegador e litoral são
paroxítonas.
d. ( X ) As palavras polêmica e próximo são
proparoxítonas.
e. ( ) As palavras Santa e Caboto são
proparoxítonas.

2. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego
da vírgula.
a. ( ) O padroeiro, de Tijucas é São Sebastião.
b. ( X ) Sebastião Caboto, navegador a serviço da
Espanha, visitou Santa Catarina.
c. ( ) Luís conheceu morou estudou e trabalhou em
Tijucas.
d. ( ) Na região do rio Tijucas havia, lama escura
que para os índios, era Tiyuco.
e. ( ) Ontem Joana, conheceu nosso dinossauro
tijucano.

Em, Às, que, e
homem, terras, rio
caudaloso, belo, tijuquense
encontrou, avistou, causou
tarde, mudado, finalmente

1. Tijucas conta com várias comunidades rurais.
2. É belo o casarão em que viveram os Gallotti.
Assinale a alternativa correta, em relação a estas
frases:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Em 1 o antônimo de rurais é urbanas.
Em 1 o sinônimo de várias é diferentes.
Em 2 o sinônimo de belo é agradável.
Em 2 o antônimo de casarão é casa grande.
Em 2 o antônimo de viveram é moraram.

5. Assinale a alternativa correta, quanto ao emprego
de pronomes.
a. (
b. (
c. (

) Meu pai? Obedeço-o sempre.
) Mostrarei-te nossas cachoerias e grutas.
) Quando você vier a Tijucas eu te levarei à
minha casa.
d. ( ) Você quer que eu te leve ao Centro Cultural
Harry Laus?
e. ( X ) Vossa Excelência deseja que eu lhe mostre o
Vale do rio Tijucas?
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Atualidades

5 questões

6. Assinale a alternativa que indica o país mais populoso do mundo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Brasil
China
Índia
Indonésia
Estados Unidos da América

7. Assinale a alternativa que mostra um país do continente europeu.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

França
Austrália
Argentina
Moçambique
Mongólia

8. Assinale a alternativa em que todos os produtos
indicados se destacam na produção e nas exportações
agrícolas brasileiras.
a. ( ) Café, açúcar, automóveis, sucos e derivados da
soja.
b. ( ) Café, açúcar, minério de ferro, trigo, aveia,
centeio, cevada, tâmaras e derivados da soja.
c. ( ) Café, açúcar, trigo, aveia, tâmaras e derivados
da soja.
d. ( ) Café, máquinas agrícolas, açúcar, trigo, centeio, tâmaras e derivados da soja.
e. ( X ) Café, açúcar, suco de laranja e derivados da
soja.
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9. Uma lata de refrigerante de alumínio consome, na
sua fabricação, energia elétrica que serviria para deixar
um televisor ligado durante cerca de três horas. Jogar
uma lata desse metal no lixo comum, é um desperdício.
Os argumentos acima comprovam a importância
dos(da):
a. (
b.
c.
d.
e.

) proibição da separação do lixo em materiais
recicláveis e não recicláveis.
( ) depósitos de lixo a céu aberto.
( ) proibição de acondicionamento de líquidos
em latas de alumínio.
( X ) reciclagem do lixo doméstico.
( ) proibição de fabricação de latas de
refrigerante.

10. A escassez de recursos naturais, alimentos e fontes de energia é grave problema que enfrentamos
agravado pelo(a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

aumento das áreas cultiváveis.
diminuição da taxa de natalidade.
crescimento da população mundial.
desenvolvimento tecnológico.
descoberta de novos remédios e tratamentos
médicos.
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Conhecimentos Específicos
11. A Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 2004, cria no
âmbito da Presidência da República o Programa Bolsa
Família.
Esse programa é ação de transferência de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

recursos naturais.
terrenos para moradia.
renda, com condicionalidades.
recursos minerais, com condicionalidades.
recursos financeiros, com aplicação em bolsa
de valores.

12. De acordo com o Decreto no 5.209, de 17 de setembro de 2004, que regulamenta a Lei no 10.836, que cria
o Programa Bolsa Família, cabe a que Ministério coordenar, gerir e operacionalizar o Programa Bolsa Família?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Ministério da Saúde
Ministério da Justiça
Ministério da Defesa
Ministério da Previdência Social
Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome

13. De acordo com os critérios de inclusão ao
Programa Bolsa Família, podem fazer parte desse programa famílias que possuam uma renda mensal (por
pessoa devidamente cadastrada no Cadastro Único
para Programas Sociais – CadÚnico) de até:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

R$ 10,00.
R$ 25,00.
R$ 54,00.
R$ 140,00.
R$ 1.000,00.

(15 questões)

14. O Programa Bolsa Família seleciona as famílias
com base nas informações inseridas pelo município no
Cadastro Único para Programas Sociais para Governo
Federal (CadÚnico).
O critério principal de seleção é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

A renda do chefe da família.
A renda per capita da família.
O tipo de casa que a família possui.
A renda declarada verbalmente pela família
O imposto de renda declarado à Receita
Federal.

15. Assinale a alternativa que indica corretamente os
três tipos de benefícios do Programa Bolsa Família.
a.
b.
c.
d.

(
(
(
(

)
)
)
)

Básico, Complexo e Superbásico
Variável, Fixo e Permanente
Básico, Variável e Variável vinculado ao idoso.
Básico, Variável vinculado ao idoso e Variável
vinculado ao adolescente.
e. ( X ) Básico, Variável e Variável vinculado ao
adolescente.

16. O acompanhamento das condicionalidades do
Programa Bolsa Família é realizado de forma conjunta
por:
a. ( X ) Ministério do Desenvolvimento Social e de
Combate à Fome, da Saúde e da Educação.
b. ( ) Ministério do Desenvolvimento Social e de
Combate à Fome, da Educação e da Justiça.
c. ( ) Ministério do Desenvolvimento Social e de
Combate à Fome, da Saúde e da Previdência
Social.
d. ( ) Ministério da Saúde, da Previdência Social e
da Defesa.
e. ( ) Ministério da Saúde, da Educação e da Defesa
Civil.
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17. Ao entrar no Programa, a família se compromete
a cumprir as condicionalidades do Bolsa Família nas
áreas de saúde e educação, que são:
a. (
b. (

) manter as crianças e os adolescentes em casa.
) cumprir os cuidados básicos em saúde, que
consiste em seguir o calendário de vacinação
para as crianças entre 0 e 1 anos.
c. ( ) manter as crianças e os adolescentes em
idade escolar frequentando a escola, quando
possível.
d. ( ) cumprir os cuidados básicos em saúde, que
consiste em seguir o calendário de vacinação
para as crianças entre 0 e 11 anos.
e. ( X ) manter as crianças e os adolescentes em idade
escolar frequentando a escola; cumprir os
cuidados básicos em saúde, que consiste em
seguir o calendário de vacinação para as crianças entre 0 e 6 anos, e a agenda pré e pós-natal
para as gestantes e mães em amamentação.

18. O Cadastro Único para Programas Sociais
(CadÚnico) é um instrumento de coleta de dados e
informações com o objetivo de identificar todas as
famílias de baixa renda existentes no país.
As principais informações das famílias cadastradas,
dentre outras, são:
a. (
b.
c.

d.

e.

) características do domicílio; integração familiar e despesas familiares
( ) características genéticas da família; composição familiar.
( X ) características do domicílio; composição familiar; identificação e documentação de cada
componente da família.
( ) composição familiar; identificação e documentação de cada componente da família e
de seus vizinhos.
( ) características do domicílio; qualificação
escolar dos componentes da família e de seus
vizinhos.
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19. Os objetivos do acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família são:
a. (
b.

c.
d.

e.

) monitorar o cumprimento dos compromissos
do poder público.
( ) responsabilizar o poder público pela garantia
de acesso aos serviços e pela busca ativa das
famílias menos excluídas e menos vulneráveis.
( ) acompanhar os pagamento destinados às
famílias por meio de comprovação bancária
( X ) monitorar o cumprimento dos compromissos
pelas famílias beneficiárias; responsabilizar
o poder público pela garantia de acesso aos
serviços e pela busca ativa das famílias mais
excluídas e vulneráveis; identificar, nos casos
de não-cumprimento, as famílias em situação
de maior vulnerabilidade e orientar ações do
poder público para o acompanhamento dessas famílias.
( ) responsabilizar a família pela garantia de
acesso aos serviços e pela busca ativa das
famílias menos excluídas e vulneráveis.

20. Para a operacionalização das atividades de gestão
de benefícios pelos municípios do Programa Bolsa
Família, a CAIXA desenvolveu o Sistema de Gestão
de Benefícios (SGB), um sistema informatizado, com
acesso via internet, também conhecido como:
a. ( X ) Sistema de Benefícios ao Cidadão (Sibec).
b. ( ) Sistema Nacional de Seguraça do Programa
Bolsa Família (Sispbf ).
c. ( ) Sistema de Benefício ao Gestor Municipal
(Sibgm).
d. ( ) Sistema de Benefício ao Programa Bolsa
Família (Sibpbf ).
e. ( ) Sistema de Benefício ao Cidadão Carente
(Sibcc).
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21. Embora os benefícios do Programa Bolsa Família
sejam repassados diretamente pelo Governo Federal
às famílias, o Programa tem a participação de todos os
entes federados. Cada esfera de governo possui atribuições e competências diferenciadas na gestão do
Programa Bolsa Família (PBF).
Compete, portanto à gestão municipal, entre outras
atribuições:
a. (

b.

c.

d.

e.

) realizar o credenciamento dos secretários da
prefeitura e dos integrantes da instância de
controle social municipal ao Sibec, bem como
capacitar os usuários, quando necessário.
( X ) verificar, periodicamente, se as famílias do PBF
e dos Programas Remanescentes atendem
aos critérios de elegibilidade traçados pelos
respectivos programas; realizar o credenciamento dos funcionários da prefeitura e dos
integrantes da instância de controle social
municipal ao Sibec, bem como capacitar os
usuários.
( ) fiscalizar o pagamento do benefício mediante
comprovante bancário apresentado pelas
famílias beneficiadas.
( ) divulgar os dados das famílias em diário oficial
visando à transparência dos beneficiados do
programa.
( ) selecionar os funcionários mediante comprovação do pagamento do imposto de renda.

22. A Gestão de Benefícios do Programa Bolsa Família
é o conjunto de processos e atividades que garantem
a continuidade da transferência de renda às famílias
beneficiárias do Programa.
Ela compreende as atividades de:
a.
b.
c.
d.

23. O controle social do Programa Bolsa Família é a
participação da sociedade civil no planejamento, na
execução, no acompanhamento, na avaliação e na fiscalização do Programa. Trata-se de uma ação conjunta
entre estado e sociedade, em que os eixos centrais
são: compartilhar responsabilidades, a fim de aumentar a eficácia e efetividade do Programa, proporcionar
transparência às ações do poder público local e garantir o acesso das famílias mais pobres às transferências
condicionadas de renda.
Assinale a alternativa que contém alguma(s) das principais atribuições das Instâncias de Controle Social , de
acordo com a Instrução Normativa no 1, de 20 de maio
de 2005.
a. ( X ) Verificar se as famílias cadastradas com perfil para inclusão no Programa Bolsa Família
foram beneficiadas pelo Programa e acompanhar, por meio do Sistema de Benefícios ao
Cidadão (Sibec), os atos de gestão de benefícios realizados pelo município.
b. ( ) Observar se todas as famílias do município
foram cadastradas e se existe alguma rotina
de atualização dos dados.
c. ( ) Verificar se o poder público local oferece
serviços adequados de previdência social e
de esgoto para o cumprimento das condicionalidades e se as famílias têm acesso a tais
serviços.
d. ( ) Identificar e estimular a integração e a oferta
de políticas e programas que favoreçam continuação dos beneficiários junto ao Programa
Bolsa Família.
e. ( ) Subsidiar a fiscalização realizada pelo
Ministério da Justiça e Rede Pivada de
Fiscalização em todos os procedimentos relacionados a gestão do Programa.

( )
( )
( )
(X)

Cadastramento das famílias.
Fiscalização do benefício.
Divulgação do Programa Bolsa Família.
Bloqueio, desbloqueio, cancelamento, reversão de cancelamento, suspensão e reversão
de suspensão de benefícios.
e. ( ) Aplicação de multas para os gestores
municipais.
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24. A Instância de Controle Social (ICS) do Programa
de Bolsa Família deverá ser intersetorial, ou seja,
ter integrantes de diferentes áreas do município
(ex: saúde, educação, assistência social, segurança
alimentar, etc.). Deverá, também, ser paritária (destinar
a mesma quantidade de vagas aos representantes do
governo e da sociedade civil).
Portanto, a ICS poderá ser composta por:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Representantes de entidades ou organizações
da sociedade acadêmica, líderes comunitários,
e beneficiários do Programa; Representantes
dos conselhos municipais; Profissionais atuantes nas diferentes políticas setoriais do
município.
( ) Representantes de entidades ou organizações da sociedade civil, líderes comunitários
e beneficiários do Programa; Representantes
dos conselhos regionais de enfermagem;
Profissionais atuantes nas diferentes políticas
setoriais do município.
( X ) Representantes de entidades ou organizações da sociedade civil, líderes comunitários
e beneficiários do Programa; Representantes
dos conselhos municipais; Profissionais atuantes nas diferentes políticas setoriais do
município.
( ) Representantes de entidades ou organizações da sociedade civil, líderes comunitários
e beneficiários do Programa; Representantes
dos conselhos municipais; Profissionais da
Receita Federal.
( ) Representantes de entidades ou organizações
de mães, líderes comunitários e beneficiários
do Programa Saúde na Escola; Representantes
dos conselhos municipais; Profissionais atuantes nas diferentes políticas setoriais do
município.
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25. De acordo com a Portaria GM/MDS no 555, de 11
de novembro de 2005, existem duas formas de realizar
as atividades de gestão de benefícios do Programa
Bolsa Família. Indique-as:
a. ( ) Gestão de Pessoas e Gestão de Educação.
b. ( X ) Gestão Descentralizada e Gestão Centralizada.
c. ( ) Gestão Participativa e
Gestão Não-Participativa.
d. ( ) Gestão de Recursos Financeiros e Gestão de
Recursos Não-Financeiros.
e. ( ) Gestão de Recursos Materiais e Gestão
Participativa.

Página
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Página
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(rascunho)
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