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RELATO: 

QUESTÃO 40 

 

Na presente questão a opção considerada correta deve ser a opção de letra “D” (2, 3, 1). 

Conforme a PNAS (2004), “Serviços: Atividades continuadas, definidas no art. 23 da LOAS, 

que visam a melhoria da vida da população e cujas ações estejam voltadas para as 

necessidades básicas da população, observando os objetivos, princípios e diretrizes 

estabelecidas nessa lei.” Além disso, está prevista na Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais (2014) a discriminação dos Serviços ofertados, agrupados a partir de 

níveis de complexidade (Proteção Social Básica, Proteção Social Especial - Proteção Social 

de Média e Alta Complexidade). Sendo assim, na questão, “Serviços” se refere à opção: 

“Socioeducativo geracionais, intergeracionais e com famílias; sócio comunitário; reabilitação 

na comunidade; outros.”, tal como os serviços ofertados especificamente na Proteção Social 

Básica e Média Complexidade da Proteção Social Especial. 

 

Já os benefícios são caracterizados como a oferta direta, seja a través de meios materiais 

ou em espécie, às famílias que possuem determinadas vulnerabilidades, e sejam 

correspondentes aos critérios estabelecidos em lei para aquisição do benefício como 

garantia de direito social. Sendo assim, a  opção: Transferência de renda (bolsa-família e 

outra); prestação continuada; assistência em espécie ou material; outros corresponde à 

categoria Benefícios 

 

Por fim, Programas e projetos correspondem à opção: Capacitação e promoção da inserção 

produtiva; promoção da inclusão produtiva para beneficiários do programa Bolsa Família - 

PBF e do Benefício de Prestação Continuada; projetos e programas de enfrentamento à 

pobreza; projetos e programas de enfrentamento à fome; grupos de produção e economia 

solidária; geração de trabalho e renda tendo em vista que a própria questão faz menção a 

projetos e programas, como os de enfrentamento à pobreza, à fome, etc. 

 

Logo, o gabarito correto é a opção de letra D - 2, 3, 1., e não, a opção de letra C, que fora 

divulgada. 
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MARIANE ARAÚJO DUTRA 
CARGO: PSICÓLOGA NASF 
 
Venho por meio de este recorrer a questão 40 (Conhecimento Específico- Psicologia). 
Segue questão transcrita: 
 
"O CRAS é responsável pela oferta de serviços continuados de proteção social básica 
e de Assistência Social às famílias, grupos e indivíduos em situação 
de vulnerabilidade social. De acordo com as atribuições do psicólogo no 
CRAS, correlacione as colunas e assinale a alternativa que apresenta a ordem correta. 
 
1. Serviços. 
 
2. Benefícios. 
3. Programas e projetos. 
 
( ) Transferência de renda (bolsa-família e outra); prestação continuada; assistência 
em espécie ou material; outros. 
 
( ) Capacitação e promoção da inserção produtiva; promoção da inclusão produtiva 
para beneficiários do programa Bolsa Família - PBF e do Benefício de Prestação 
Continuada; projetos e programas de enfrentamento à pobreza; projetos e programas de 
enfrentamento à fome; grupos de produção e economia solidária; geração de trabalho e 
renda. 
 
( ) Socioeducativo geracionais, intergeracionais e com famílias; sócio comunitário; 
reabilitação na comunidade; outros. 
 
Alternativas (A) 3 – 2 – 1 (B) 1 – 3 – 2. (C)2 – 1 – 3. (D)2 – 3 – 1. 
 
O gabarito da questão está incorreta, sendo a alternativa C, a resposta correta é D, em 
razão justificativa abaixo: 

Em 2008, o CREPOP cria as Referências Técnicas para atuação do(a) psicólogo(a) no 

CRAS/SUAS, no qual afirma que o CRAS é responsável pela oferta de ações contínuas de 

proteção social básica e de Assistência Social às famílias, grupos e indivíduos em 

vulnerabilidade social, sendo oferecidos: 

 1. Serviços, como os socioeducativo-geracionais, intergeracionais e com famílias, 

sociocomunitário, reabilitação na comunidade, dentre outros; 
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 2. Benefícios, como os de transferência de renda (ex.: bolsa-família), de Prestação 

Continuada - BPC, benefícios eventuais, dentre outros; 

 3. Programas e Projetos, como por exemplo, o de capacitação e promoção da inserção 

produtiva; promoção da inclusão produtiva para beneficiários do Programa Bolsa Família – 

PBF e do Benefício de Prestação Continuada, projetos e programas de enfrentamento à 

pobreza; de enfrentamento à fome, grupos de produção e economia solidária, e de geração 

de trabalho e renda 

 
Diante do exposto, a banca decide por DEFERIR o recurso manifestado pela candidata  e 

anular a questão 40 devido a um erro de marcação, pontuando assim todos os candidatos. 

 

       Jequitibá, 05 de novembro de 2021 

 
 

 

 


