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Gabarito Prova, de caráter classificatório e eliminatório, para o CARGO DE VISITADOR do Programa 

Criança Feliz conforme EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 01/2019 da 

Prefeitura Municipal de Miradouro – MG. Processo Seletivo Simplificado será executado pelo Município 

de Miradouro – MG, com auxílio de Comissão Especial, composta por três servidores efetivos, 

designados através do Decreto nº 317 de 27 de maio de 2019.  Elaborada, aplicada, corrigida e análise dos 

recursos pela Empresa Elos Consultoria, Assessoria, Capacitação Educacional e Pós-graduações Ltda – 

ME. CNPJ: 16.888.072/0001-57. End. Av. Barão do Rio Branco, nº 2872/1409 – Centro Juiz de Fora –

MG, conforme Pregão Presencial nº 020/2019. Data: 21 de agosto de 2019. Horário: 9h00 – 12h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Questões abertas: 

21) De acordo com a Cartilha “Guia para visita domiciliar” do Programa Criança Feliz quais são as 

atribuições gerais do visitador? Enumere-as na folha de resposta. 

Gabarito: 

• Observar os protocolos de visitação e fazer os devidos registros das informações acerca das atividades 

desenvolvidas;  

• Consultar e recorrer ao supervisor sempre que necessário;  

• Registrar as visitas domiciliares;  

• Identificar e discutir com o supervisor demandas e situações que requeiram encaminhamentos para a 

rede (como educação, cultura, justiça, saúde ou assistência social), visando sua efetivação. 

 

22) De acordo com a Cartilha “Guia para visita domiciliar” do Programa Criança Feliz relacione pelo 

menos 7 (sete) das atividades que deverão ser realizadas pelo visitador:  
Gabarito - deve constar pelo menos 7 dessas atividades: 

GABARITO OFICIAL PROVA VISITADOR 

Data da Prova: 21 de agosto de 2019 

Nº da Questão RESPOSTA  

CORRETA 

Questão 01 A 

Questão 02 D 

Questão 03 B 

Questão 04 C 

Questão 05 C 

Questão 06 B 

Questão 07 D 

Questão 08 A 

Questão 09 C 

Questão 10 D 

Questão 11 B 

Questão 12 C 

Questão 13 A 

Questão 14 D 

Questão 15 A 

Questão 16 Anulada. Todos pontuam. 

Questão 17 D 

Questão 18 B 

Questão 19 D 

Questão 20 C 

http://www.elosposgraduacoes.com.br/


 

ELOS Consultoria, Assessoria, Capacitação Educacional e Pós-graduações. 

www.elosposgraduacoes.com.br   

 

2 

• Realizar a caracterização da família, por meio de formulário específico (Anexo II);  

• Realizar a caracterização da gestante, por meio de formulário específico (Anexo III);  

• Realizar a caracterização da criança, por meio de formulário específico (Anexo IV);  

• Realizar o diagnóstico inicial do desenvolvimento infantil, por meio de formulário específico (Anexo 

V);  

• Preencher o instrumento “Plano de Visita (Anexo VI)” para planejamento do trabalho junto às famílias 

(Anexo VI);  

• Realizar o trabalho diretamente com as famílias, por meio das visitas domiciliares, orientando-as para o 

fortalecimento do vínculo e capacitando-as para realizar as atividades de estimulação para o 

desenvolvimento integral da criança, desde a gestação;  

• Orientar as famílias sobre as atividades de estimulação adequadas  à criança a partir do diagnóstico 

inicial de seu desenvolvimento;  

• Acompanhar e apoiar as ações educativas realizadas pelas próprias famílias junto às crianças e as ações 

realizadas pelas gestantes;  

• Acompanhar os resultados alcançados pelas crianças e pelas gestantes;  

• Participar de reuniões semanais com o supervisor para repassar o trabalho realizado durante a visita 

domiciliar e para planejar as Modalidades de Atenção;  

• Executar o cronograma de visitas domiciliares às famílias;  

• Participar das capacitações destinadas aos visitadores;  

• Colaborar com o supervisor no levantamento de temáticas a serem abordadas na educação continuada e 

permanente;  

• Informar imediatamente ao supervisor situações em que forem identificadas ou percebidas 

circunstâncias ou casos que indiquem problemas na família como, por exemplo, suspeita de violência 

doméstica e dificuldades de diagnóstico precoce ou de acesso a serviços e direitos de crianças com 

deficiência, para que o supervisor acione a rede de serviços;  

• Realizar o acompanhamento da criança, por meio de formulário específico (Anexo VII). 

 

 
 Responsável pela elaboração da prova, aplicação, correção e análise de eventual recurso: 

 

 

 

 
__________________________________________ 

Elos Consultoria, Assessoria, Capacitação  

Educacional e Pós-graduações Ltda – ME 

Lindomar José da Silva 

Psicólogo – CRP 20919/4ª Região-MG 

Sócio administrador 

 

Juiz de Fora, 20 de agosto de 2019. 

 

Poderão conferir o gabarito também no site (a partir de 21 de agosto de 2019 à tarde): 

www.elosposgraduacoes.com.br  
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