
CONSULTA DIRETO A ELAS QUANDO MENCIONADAS NO TEOR DAS NORMAS 
MUNICIPAIS, BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DAS NORMAS COM AS ALTE-
RAÇÕES DENTRO DO TEXTO (CONSOLIDAÇÃO E COMPILAÇÃO) PERMITIN-
DO CONSULTA AO CONTEÚDO EM VERSÕES ESPECÍFICAS (VERSIONAMENTO DAS ALTERAÇÕES), E 
ACESSO AO MAIOR BANCO DE DADOS DE LEGISLAÇÃO DA AMÉRICA LATINA, COMPREENDENDO REA-
LIZAR PESQUISAS EM MAIS DE 4 MILHÕES DE NORMAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS.
 VALOR: R$-9.000,00 Nove Mil Reais
 Dotação: 
 DOTAÇÕES
Conta da despesa     Funcional programática     Fonte de recurso     Natureza da despesa     Grupo da fonte
         1681            14.005.04.122.0002.2014 0 3.3.90.40.00.00             Do Exercício
 DURAÇÃO: 06/05/2019 – ATÉ   05/05/2020
 DATA DA ASSINATURA: 06/05/2019
 FORO: Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Alvorada do Sul,06/05/2019
  

EXTRATO DE CONTRATO Nº  37/2019
Processo dispensa nº 31/2019

 PARTES: CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul E A CONTRATADA  PESSOA 
JURÍDICA  E OU PESSOA FÍSICA ASSOCIAÇAO DE INCLUSAO SOCIOCULTURA E DESENVOLVIMENTO 
HUMANO 
 OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA OFERTA DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL-CASA LAR PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE ALVORADA DO SUL
 VALOR: R$-26.400,00 Vinte e Seis Mil e Quatrocentos Reais
 Dotação: 
 DOTAÇÕES
Conta da despesa      Funcional programática      Fonte de recurso     Natureza da despesa     Grupo da fonte
         2920            16.003.08.244.0008.2028 0 3.3.50.43.00.00             Do Exercício
 DURAÇÃO: 03/05/2019 – ATÉ   02/05/2020
 DATA DA ASSINATURA: 03/05/2019
 FORO: Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Alvorada do Sul,03/05/2019

EXTRATO QUARTO TERMO DE  ADITIVO DO CONTRATO 13/2018 - OBJETO DA LICITAÇÃO Pregão Nº. 
3/2018.

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL
 CONTRATADO: BRAGANTE & BRAGANTE LTDA INSCRITO SOB CNPJ Nº. 04.080.890/0001-40
 PREGÃO:3/2018
 CONTRATO: 13/2018
 DOTAÇÕES
Conta da despesa     Funcional programática     Fonte de recurso      Natureza da despesa     Grupo da fonte
         4630            21.003.15.452.0017.2039 511 3.3.90.30.01.01              Do Exercício
 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a ampliação de meta em 25% do contrato 13/2018, 
celebrado entre as partes 26/02/2018, nos termos da legislação vigente.
 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 65, inciso I “b”, da Lei nº. 
8.666/93 e na Lei 9.069/95.
 CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
 Com a ampliação de meta deste termo aditivo, o valor do contrato passará de R$ 1.024.000,00 
(Um Milhão, vinte e quatro mil reais ) para R$ 1.043.223,73 (Um milhão, quarenta e três mil, duzentos e vinte e 
três reais e setenta e três centavos ).
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
	 Ficam	ratificadas	todas	as	demais	cláusulas	e	condições	anteriormente	avençadas,	não	alterado	
pelo presente Termo Aditivo.
 DATA DE ASSINATURA: 02/05/2019

jornal da cidade • edição 1879 • 07 de Maio de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019 – PMAS
 A Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul - PR torna público que fará realizar, às 09:00 horas 
do	dia	23	de	maio	do	ano	de	2.019,	na	sala	de	reuniões	da	Prefeitura	Municipal,	localizada	na	Praça	Prefeito	
Antônio de Souza Lemos  n° 32,  em Alvorada do Sul, Paraná, TOMADA DE PREÇOS para CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA PARA (1) EXTENSÃO DE VIA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E (2) E RECAPE-
AMENTO EM LAMA ASFÁLTICA DA VIA MUNICIPAL "MANOEL PALMA CANO", sob regime de empreitada por 
preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do  objeto Objeto Valor Máximo

Rua “Manoel 
Palma Cano”

(1)	extensão	de	via	em	tratamento	superficial	duplo	e	(2)	e	re-
capeamento em lama asfáltica da via municipal “Manoel Palma 
Cano”.

RS 87.633,70

  
 A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, 
poderá ser adquirida no endereço acima indicado a partir do dia 07 de maio de 2019, no horário comercial. 
Informações	adicionais,	dúvidas	e	pedidos	de	esclarecimento	deverão	ser	dirigidos	à	Comissão	de	Licitação	no	
endereço acima mencionado – Telefone (43) - 3157- 1006/1008 - “e-mail” licitação@alvoradadosul.pr.gov.br.                 
 Alvorada do Sul, 06 de maio de 2019.

ROBERES R. DA SILVA - Presidente CPL

EXTRATO DE CONTRATO Nº  38/2019
Processo inexigibilidade nº 6/2019

 PARTES: CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul E A CONTRATADA  PESSOA 
JURÍDICA  E OU PESSOA FÍSICA LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA 
 OBJETO: CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA ACESSO À LEGISLAÇÃO 
DO MUNICÍPIO, INCLUINDO INTEGRAÇÃO DAS LEIS ESTADUAIS NO RESULTADO DA BUSCA E LINK DE 

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0019/2019 
 Licitação exclusiva para Micro Empresas – ME e
 Empresas de Pequeno Porte – EPP e MEI.
	 O	Município	de	Bela	Vista	do	Paraíso,	Estado	do	Paraná,	torna	público	a	retificação	do	Edital	de	
Pregão Presencial nº 007/2019, Critério: Menor preço por item. Objeto: Aquisição de computadores e Equipa-
mentos para o Conselho Tutelar do Município de Bela Vista do Paraíso - PR. Data de realização do certame 
15/05/2019, às 08h30min protocolo dos envelopes e na mesma data às 08h35min abertura dos trabalhos. Para 
melhores	informações,	favor	dirigir-se	à	Divisão	de	Licitações	e	Compras,	na	sede	da	Prefeitura	Municipal,	sito	
à Rua Joaquim Ladeia, 150 – Bela Vista do Paraíso – Pr, pelo telefone (43) 3242-8110, pelo site: www.pmbvista.
pr.gov.br	–	link	Portal	da	Transparência/Licitações	ou	ainda	pelo	email		licitacao@pmbvista.pr.gov.br.	
 Bela Vista do Paraíso/PR, 06 de maio de 2019.

Leonardo Antonio Savariego Conceição - Pregoeiro 

DECRETO Nº 041/2019
 EDSON VIEIRA BRENE, Prefeito do Município de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, no 
uso	de	suas	atribuições	legais,	considerando	o	disposto	na	RT	–	Transição	–	art.	3º	da	EC	47/2005	(benefício	
igual à última remuneração), em atendimento ao requerido pelo protocolo nº 1064/2019 de 03/05/2019.
 D E C R E T A:
 Art.1º- Fica concedido a servidora JOSELI APARECIDA ZARATINI ALMEIDA, brasileira, servidora 
pública municipal de Bela Vista do Paraíso, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais (F), nível 
GSG-XXXI-O e 31% de Tempo de Serviço, portadora do RG nº 4.892.437-9/Pr. e CPF/MF sob nº 742.289.199-
87, aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos mensais e integrais de R$ 3.591,74 (Três mil, 
quinhentos e noventa e um reais e setenta e quatro centavos), com fundamento no disposto na RT – Transição 
– art. 3º da EC 47/2005 (benefício igual à última remuneração)
	 Art.	2º	-	Este	DECRETO	entra	em	vigor	na	data	de	sua	publicação,	revogadas	as	disposições	em	
contrário.
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO DO PARA-
NÁ, GABINETE DO PREFEITO, EM 06 DE MAIO DE 2019. 

Edson Vieira Brene - Prefeito Municipal
Edson Hipólito Gonçalves - Dir. Depto. Administração

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO
 Termo Aditivo de: Prorrogação de PRAZO
 Processo Administrativo nº 036/2017
 Modalidade: Dispensa de Licitação nº 007/2017.
 Contrato n°: 050/2017
 ID: 1022
 Objeto: Locação de um imóvel residencial, Rua Domingos Bruno nº 306, centro, nesta cidade, de 
propriedade de Odetina Teixeira dos Reis, conforme matrícula do RI 2.029, visando atender as necessidades 
do Departamento Municipal de Saúde para instalação e funcionamento do Laboratório Municipal de Análises 
Clínicas
 Contratante: Município de Bela Vista do Paraíso/PR
 Contratado: Odetina Teixeira dos Reis
 Prazo do Contrato: 12 (doze) meses.
 Início: 10/05/2019
 Término: 09/05/2020
 Bela Vista do Paraíso, 06 de Maio de 2019

Edson Vieira Brene - Prefeito Municipal

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO
 Termo Aditivo de: Reajuste em face de prorrogação de prazo
 Processo Administrativo nº 036/2017
 Modalidade: Dispensa de Licitação nº 007/2017.
 Contrato n°: 050/2017
 ID: 1022
 Objeto: Locação de um imóvel em alvenaria localizado na Rua Domingos Bruno nº 306, centro, 
nesta cidade, de propriedade de Odetina Teixeira dos Reis, conforme matrícula do RI 2.029, visando atender as 
necessidades do Departamento Municipal de Saúde para instalação e funcionamento do Laboratório Municipal 
de Análises Clínicas
 Contratante: Município de Bela Vista do Paraíso/PR
 Contratado: Odetina Teixeira dos Reis
 Valor Mensal: R$1.303,87 (um mil trezentos e três reais e oitenta e sete centavos)
 Valor Total: R$ 15.646,44 (quinze mil Seicentos e quarenta e seis reais e querenta e quatro centavos)
 Prazo do Contrato: 12 (doze) meses.
 Início: 10/05/2019
 Término: 09/05/2020
 Bela Vista do Paraíso, 06 de Maio de 2019

Edson Vieira Brene - Prefeito Municipal

 III – localização ou atribuição de CPF para cada componente da família.
 Estão corretas:
 a) II e III
 b) I e II
 c) I e III
 d) Apenas II
 29- O município e o Distrito Federal efetuarão a exclusão lógica de pessoa da base do CadÚnico 
quando	ocorrer	quaisquer	das	seguintes	situações:	
 I – falecimento da pessoa; 
 II – desligamento da pessoa da família em que está cadastrada; 
 III – Solicitação da pessoa; 
 IV – decisão extrajudicial.
 Estão corretas:
 a) Todas
 b) I e IV
 c) I, II e III
 d) III e IV
 30- Uma das funcionalidades do SIBEC é o módulo relatório, que permite a emissão de diversos 
tipos de relatórios, são eles: Selecione a alternativa correta. 
 a) ( ) Analítico, sindético. 
 b) ( ) Analítico, sintético. 
 c) ( ) Analício, sindédico.
 d) ( ) Analício, sintético.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA
 16-De acordo com a lei nº 10.836, de 09.01.2004 que cria o Programa Bolsa Família, indique a 
alternativa FALSA. 
 a) O Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família contará com uma Secretaria
-Executiva,	com	a	finalidade	de	coordenar,	supervisionar,	controlar	e	avaliar	a	operacionalização	do	Programa,	
compreendendo o cadastramento único, a supervisão do cumprimento das condicionalidades, o estabelecimen-
to	de	sistema	de	monitoramento,	avaliação,	gestão	orçamentária	e	financeira,	a	definição	das	formas	de	partici-
pação e controle social e a interlocução com as respectivas instâncias, bem como a articulação entre o Programa 
e as políticas públicas sociais de iniciativa dos governos federal, estadual, do Distrito Federal e municipal. 
 b) No caso de créditos de benefícios disponibilizados indevidamente ou com prescrição do prazo 
de	movimentação	definido	em	regulamento,	os	créditos	reverterão	automaticamente	ao	Programa	Bolsa	Família.	
 c) Fica criado, como órgão de assessoramento imediato do Presidente da República, o Conselho 
Gestor	 Interministerial	do	Programa	Bolsa	Família,	com	a	finalidade	de	 formular	e	 integrar	políticas	públicas,	
definir	diretrizes,	normas	e	procedimentos	sobre	o	desenvolvimento	e	implementação	do	Programa	Bolsa	Famí-
lia, bem como apoiar iniciativas para instituição de políticas públicas sociais visando promover a emancipação 
das	famílias	beneficiadas	pelo	Programa	nas	esferas	federal,	estadual,	do	Distrito	Federal	e	municipal,	tendo	as	
competências, composição e funcionamento estabelecidos em ato do Poder Executivo.
 d) A concessão dos benefícios dependerá do cumprimento, no que couber, de condicionalidades 
relativas ao exame pré-natal, ao acompanhamento nutricional, ao acompanhamento de saúde, à freqüência es-
colar de 75% (setenta e cinco por cento) em estabelecimento de ensino regular, sem prejuízo de outras previstas 
em regulamento. 
 17- Segundo a PNAS (Política Nacional de Assistência Social), qual o conceito de “família”? 
	 a)	Cidadãos	e	grupos	que	se	encontram	em	situações	de	vulnerabilidade	e	riscos.	
 b) Somente pessoas consangüíneas. 
 c) Grupo de pessoas que se acham unidas por laços consangüíneos, afetivos e, ou de solidarie-
dade. 
 d) Somente pessoas que se não são unidas por laços consangüíneos.
 18- Acerca do Programa Bolsa Família, assinale a alternativa correta.
 a) O benefício básico do Programa Bolsa Família é destinado às famílias com renda mensal de 
até R$ 178,00 por pessoa e que tenham grávidas na respectiva composição.
	 b)	O	Programa	Bolsa	Família	são	ações	de	transferência	de	renda	sem	condicionalidades	para	
pessoas integrantes do Cadastro Único Social.
 c) O cadastro único divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) reúne informa-
ções	das	famílias	com	renda	per	capita	de	até	cinco	salários	mínimos.
 d) O benefício básico do Programa Bolsa Família é destinado às famílias extremamente pobres 
com renda mensal por pessoa de até R$ 89,00.
 19- De acordo com o art. 3° da Lei n° 10.836, de 2004, art. 28 do Decreto nº 5.209, d 2004, arts. 
13 e 14 da Portaria MDS n° 666, de 2005, são condicionalidades do Programa Bolsa Família na educação:
 a) para as crianças ou adolescentes de 6 (seis) a 15 (quinze) anos de idade, a matrícula e a 
frequência mínima de 80% (oitenta e cinco por cento) da carga horária escolar mensal, e para os adolescentes 
de 16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos de idade, cujas famílias recebam o Benefício Variável Vinculado ao 
Adolescente - BVJ, a matrícula e a frequência mínima de 70% (setenta e cinco por cento) da carga horária 
escolar mensal.
 b) para as crianças ou adolescentes de 6 (seis) a 15 (quinze) anos de idade, a matrícula e a 
frequência mínima de 85% (oitenta e cinco por cento) da carga horária escolar mensal, e para os adolescentes 
de 16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos de idade, cujas famílias recebam o Benefício Variável Vinculado ao 
Adolescente - BVJ, a matrícula e a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária 
escolar mensal.
 c) para as crianças ou adolescentes de 7 (sete) a 15 (quinze) anos de idade, a matrícula e a 
frequência mínima de 85% (oitenta e cinco por cento) da carga horária escolar mensal, e para os adolescentes 
de 16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos de idade, cujas famílias recebam o Benefício Variável Vinculado ao 
Adolescente - BVJ, a matrícula e a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária 
escolar mensal.
 d) para as crianças ou adolescentes de 6 (seis) a 15 (quinze) anos de idade, a matrícula e a 
frequência mínima de 75% (oitenta e cinco por cento) da carga horária escolar mensal, e para os adolescentes 
de 16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos de idade, cujas famílias recebam o Benefício Variável Vinculado ao 
Adolescente - BVJ, a matrícula e a frequência mínima de 85% (setenta e cinco por cento) da carga horária 
escolar mensal.
 20- De acordo com a Portaria 177, de 16 de junho de 2011, é considerado cadastro válido:
	 a)	cadastro	válido:	aquele	que	atende	integralmente	aos	requisitos	de	validação,	fixados	conforme	
a versão do Sistema de Cadastro Único em utilização no município e Distrito Federal;
 b) cadastro válido: o registro familiar que, no prazo máximo de dois anos contados da data de sua 
inclusão	ou	última	atualização	no	CadÚnico,	foi	objeto	de	alteração	de	informações	específicas;	
 c) cadastro válido: o registro familiar que, no prazo máximo de 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.
 d) cadastro válido: o registro familiar que, no prazo máximo de um ano contado 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.
 21-A coleta de dados poderá ser realizada por meio de quaisquer dos seguintes canais:
	 I	–	Prioritariamente,	por	meio	de	visita	domiciliar	às	famílias,	a	fim	de	garantir	o	cadastramento	da	
população	com	dificuldade	de	acesso	às	informações	ou	de	locomoção	aos	postos	fixos	ou	itinerantes	de	coleta	
de dados; 
 II – em postos de coleta móveis, situados preferencialmente nas áreas de concentração resi-
dencial das famílias de baixa renda, dotados de infraestrutura apropriada ao atendimento dessa população, 
incluindo	a	adequação	ao	atendimento	preferencial	a	gestantes,	idosos	e	pessoas	com	deficiência;	
 III – em postos de coleta itinerantes, para atendimento de demandas pontuais ou de famílias do-
miciliadas em áreas distantes ou de difícil acesso, os quais também devem ser dotados de infraestrutura mínima 
para	o	atendimento	preferencial	a	gestantes,	idosos	e	pessoas	com	deficiência.
Estão corretas:
 e) Apenas III
 f) I e II
 g) I e III
 h) Todas
 22- Atualmente o Programa Bolsa Família atenderá às famílias em situação de pobreza e de 
extrema pobreza, caracterizadas pela renda familiar mensal per capita de até:
 a) R$ 177,00 (cento e setenta e sete reais) e R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), respectivamente.       
 b) R$ 178,00 (cento e setenta e oito reais) e R$ 89,00 (oitenta e nove reais), respectivamente.       
 c) R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais) e R$ 89,00 (oitenta e nove reais), respectivamente.       
 d) R$ 178,00 (cento e setenta e oito reais) e R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), respectivamente.
 23- O município e o Distrito Federal apenas efetuarão a exclusão lógica do cadastro da família da 
base	do	CadÚnico	quando	ocorrer	quaisquer	das	seguintes	situações:
 I – falecimento de um membro da família;
	 II	–	recusa	da	família	em	prestar	informações;
	 III	–	omissão	ou	prestação	de	informações	inverídicas	pela	família,	por	comprovada	má-fé;	
 IV – solicitação da família; 
 V – decisão extrajudicial; 
 VI – não localização da família para atualização ou revalidação cadastral, por período igual ou 
superior a quatro anos contados da inclusão ou da última atualização cadastral.
 Estão corretas
 a) I,II, V e VI
 b) II, III, IV e VI
 c) Todas
 d)I,III, IV, V e VI
 24- Conforme determina o art. 2º, inciso IX, da Portaria nº 177, de 16 de junho de 2011, considera-
se válido o cadastro familiar que atenda integralmente os seguintes requisitos: 
 I – Preenchimento de todos os campos obrigatórios do Formulário Principal de Cadastramento, do 
Formulário Suplementar 1 e, quando pertinente, o Suplementar 2;
 II – Responsável pela Unidade Familiar (RF) com idade igual ou superior a 18 anos; 
	 III	–	registro	de	pelo	menos	um	dos	documentos	de	identificação	previstos	no	Formulário	Principal	
de Cadastramento para todos os componentes da família; 
 IV – registro do número do RG ou do Titulo de Eleitor para o RF;
	 V	–	todos	os	números	de	CPF	registrados	possuem	dígito	verificador	válido	e	titularidade	correta;	
 VI – ausência de multiplicidade na base nacional do Cadastro Único.
 Estão corretas:
 a) I, III, V e VI
 b)I, II, IV, V e VI
 c)I, III, V, e VI
 d) Todas
	 25-São	condições	para	transferência	de	recursos	do	FNAS	aos	Estados,	ao	Distrito	Federal	e	aos	
Municípios: 
 I – a instituição e o funcionamento de Conselho de Assistência Social; 
 II–a instituição e o funcionamento de Fundo de Assistência Social, devidamente constituído como 
unidade orçamentária;
 III – a elaboração de Plano de Assistência Social; 
 IV–a comprovação orçamentária de recursos próprios destinados à assistência social, alocados 
em seus respectivos fundos de assistência social.
 Assinale as incorretas:
 a)Nenhuma
 b)II e IV
 c) Todas
 d)I e III
 26- Constituem, formalmente, Coordenação Intersetorial do PBF, na qual deverão estar represen-
tadas, pelo menos, as seguintes áreas do governo estadual:
 a) Educação, saúde e SUAS.
 b)Educação, SUS e assistência social.
 c)Saúde, educação e assistência social
 d)Turismo, assistência social e educação.
 27-O Programa Bolsa Família (Lei no 10.836/2004) é um programa de transferência de renda 
direto à família ou aos seus membros dependentes. Os benefícios são transferidos:

 a) Anualmente às famílias que comprovadamente estão na chamada linha da pobreza.
 b) Semestralmente aos indivíduos matriculados nas agências da Caixa Econômica Federal de seu 
Estado.
	 c)	Mensalmente	às	famílias	beneficiárias	cujos	critérios	de	elegibilidade	são	a	renda	mensal	per	
capita e o número de crianças e adolescentes até 17 anos.
 d) Mensalmente às famílias que residem em local de difícil acesso físico aos serviços de rede 
oferecidos pela União e que entraram com o pedido a partir de 2002.
 28-O IGD-M é um índice que mede a qualidade da gestão municipal do Programa Bolsa Família 
e	do	CADÚNICO	e	garante	o	 repasse	mensal	 de	 recursos	 financeiros	aos	municípios	que	apresentam	bom	
desempenho.	O	IGD-M	foi	criado	para	ajudar	financeiramente	os	municípios	no	trabalho	de	identificação	e	aten-
dimento às famílias mais vulneráveis. Para isso é preciso localizar as famílias em condição de pobreza e extrema 
pobreza, cadastrar essas famílias e manter os seus dados atualizados. Selecione a alternativa incorreta quanto 
ao que o IGD-M resulta da multiplicação de quatro fatores: 
 a) Fator acompanhamento e registro de condicionalidades de saúde.
 b) Fator de informação da aprovação total da comprovação de gastos dos recursos do IGD-M pelo 
CMAS 
 c) Fator de adesão ao SUAS.
 d) Fator de informação da apresentação da comprovação de gastos dos recursos do IGD-M.
	 29-	Os	formulários	do	Cadastro	Único	são	utilizados	na	coleta	das	informações	das	famílias	e	se	
destinam a incluir ou a atualizar um cadastro. Quais os tipos de formulários do Cadastro Único:
 a) Formulário Secundário de Cadastramento, Formulário Apartado e Formulário Suplementar.
 b) Formulário Principal de Cadastramento, Formulário Avulso e Formulário Suplementar.
 c) Formulário Principal de Cadastramento, Formulário Avulso e Formulário secundário.
 d) Formulário Secundário de Cadastramento, Formulário avulso e Formulário Suplementar.
	 30-	É	o	Número	de	Identificação	Social,	gerado	individualmente	pela	Caixa	Econômica	Federal	
(CAIXA)	 após	 processamento	 das	 informações	 enviadas	 pelo	município.	 Este	 número	 identifica	 as	 pessoas	
cadastradas	na	base	de	informações	sociais	do	Governo	Federal.	É	pessoal,	único	e	intransferível:
 a) RG;
 b) NIS
 c) BND;
 d) CPF.

PROVA DE PORTUGUÊS
 1-Quais os números entre parênteses que ocupam uma vírgula pontuando adequadamente o 
texto abaixo, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa? 
 “A extensão da frase foi (1) durante muito tempo (2) característica exclusiva da poesia (3) mas o 
que	distingue	o	verso	da	prosa	(4)	vai	além	da	disposição	gráfica.”	
 a) 1234
 b) 34
 c) 234
 d) 123
 2-Assinale a opção que contém violação à concordância.
 a) Como mostram as denúncias, os abusos são prática comum entre policiais, agentes penitenci-
ários, militares das Forças Armadas e até a Força Nacional de Segurança, criada há apenas cinco anos.
 b) Faça uma enquete, professor: quantos dos seus alunos pretende dedicar-se ao magistério?
 c) Com um terço de sua miserável população atingido por um terremoto, o Haiti virou um dos mais 
graves casos de emergência humanitária da história.
 d) Inseguras, as pessoas sentem medo do que lhes possa acontecer até mesmo quando se 
dirigem ao trabalho ou à escola.
 3-Transpondo para a voz passiva a frase “Teremos comprado algo mais” a forma verbal resultante é:
 a) Terá sido comprado
 b) Ter-se-á sido comprado
 c) Teremos de comprar
 d) Terá de ser comprado
	 4-O	vocábulo	“milhão”	flexiona-se	no	plural	da	mesma	forma	que:
	 a)	 leão:	leões
 b) mão: mãos
 c) cidadão: cidadãos
 d) capitão: capitães
	 5-Assinale	a	alternativa	correta	e	identifique	o	sujeito	das	seguintes	orações	em	relação	aos	ver-
bos destacados:
 -Amanhã teremos uma palestra sobre qualidade de vida.
 -Neste ano, quero prestar serviço voluntário.
 a) Tu – vos
 b) Vós – nós
 c) Nós – eu
 d) Ele - tu

PROVA DE MATEMÁTICA
	 6-Sr	Pedro	foi	ao	CRAS-	Centro	de	Referência	de	Assistência	Social	obter	informações	sobre	o	
BPC- Benefício de Prestação continuada, no qual foi informado que um dos critérios é possuir renda per capita 
de ¼ do salário mínimo nacional (R$998,00). Assinale a alternativa correta que responde o valor de ¼ do salário 
mínimo:
 a) R$148,50
 b) R$299,50
 c) R$249,50
 d) R$124,50
 7- E um atendimento, Sr. Moises foi informado pelo servidor municipal que a renda familiar para 
um determinado Benefício é de uma per capita inferior a  2 salários mínimos, em sua residência moram 3 pesso-
as,	sua	esposa	é	aposentada	com	R$	1500,00,	seu	filho	tem	renda	de	R$2500,00,	e	ele	é	aposentado	com	um	
salário	mínimo	nacional.	De	acordo	com	estas	informações	assinale	a	alternativa	CORRETA:
 a) Não tem direito, pois a renda per capita é de R$1.996,00
 b) Tem direito pois, a per capita é de R$1.666,00
 c) Não tem direito, pois a renda per capita é de $ 4.998,00
 d) Tem direito pois, a per capita é de R$2.499,00
 8- A cozinheira do CRAS, precisou calcular a quantidade de lanches solicitadas pelo Educador So-
cial que naquele dia tinha 36 crianças. Sabemos que a média de lanches consumidos por cada criança é 1 e ½. 
Assim quantos lanches ela necessitou fazer para que todas as crianças fossem servidas? Assinale a alternativa 
correta:
 a) Foram necessários 54 lanches
 b) Foram necessários 64 lanches
 c) Foram necessários 66 lanches
 d) Foram necessários 72 lanches
 9- Ao sacar seu Benefício Social, havia naquele mês sido depositado o dobro do valor que recebe 
habitualmente. Sabemos que o valor do Benefício é de R$89,70. Qual foi o valor depositado? Assinale a alterna-
tiva correta:
 a) O valor depositado foi de R$ 174,40
 b) O valor depositado foi de R$ 164,40
 c) O valor depositado foi de R$178,40
 d) O valor depositado foi de R$179,40
 10- Em uma pesquisa realizada no CRAS de um determinado município, a cada 10 famílias, 4 
recebem o benefício do Programa Família Paranaense, vinculado ao seu benefício do Programa Bolsa Família, 
foram	colhidas	informações	de	200	famílias,	onde	o	número	estimado	de	famílias	que	recebem	o	benefício	é	de:
 a) 80
 b) 120
 c) 200
 d) 90

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
 11-O município de Alvorada do Sul-Pr, foi desmembrado através da Lei n°790, de qual município:
 a) Bela Vista do Paraíso
 b) Primeiro de Maio
 c) Iepê
 d) Porecatu
 12- O _____________________________ é o principal programa do Governo do Paraná para 
reduzir a pobreza no Estado e que visa a articulação das políticas de proteção social e das diferentes esferas 
de	governo	para	diminuição	da	vulnerabilidade.	Criado	em	2012,	 reúne	ações	de	19	secretarias	e	empresas	
estaduais – além dos municípios, que são importantes parceiros. A coordenação é da Secretaria de Estado da 
Família e Desenvolvimento Social, responsável pelas políticas de assistência social e garantia de direitos.
 a) Programa Criança Feliz
 b) Programa Família Paranaense
 c) Programa Mãe Paranaense
 d) Programa Família Feliz
 13-De acordo com Organização Internacional do Trabalho, uma agência vinculada à Organização 
das	Nações	Unidas	(ONU),	em	2002,	no	dia	12	de	Junho,	celebra-se_______________________	,	com	o	intuito	
de alertar a comunidade em geral e os diferentes núcleos do governo sobre a realidade do trabalho infantil, uma 
prática	que	se	mantém	corriqueira	em	diversas	regiões	do	Brasil	e	do	mundo.
 a) Dia dos namorados
 b) Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil
 c) Dia da Família
 d) Dia do Trabalhador
 14-Quem é o atual Secretário Estadual de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos-SEJUF, no Esta-
do do Paraná:
 a) Ratinho Junior
 b) Ney Leprevost
 c) Beto Richa
 d) Adayr Cabral
	 15-Históricamente	o	município	de	Alvorada	do	Sul,	beneficiou-se	de	uma	economia	agrícola,	ba-
seada na produção de:
 a) Milho
 b) Algodão
 c) Cana-de-açúcar
 d) café


