
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Domingo, 23 de junho de 2019.

Nome candidato:________________________________________ Ass.:______________________

PROVA PARA CONSELHEIROS TUTELARES 2019

I N S T R U Ç Õ E S

Verifique,  no  caderno  de  prova,  se  faltam folhas,  se  a  sequência  de  questões,  no  total  de  40 
(quarenta), está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Para cada questão 
são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma delas 
constitui  a  resposta  correta em  relação  ao  enunciado  da  questão.  Utilize  somente  caneta 
esferográfica  com tinta  azul  ou  preta.  Questões  em branco ou que contenham mais  de  uma 
resposta ou rasuras SERÃO DESCONSIDERADAS. O Caderno de Questões ficará arquivado 
na Instituição. As observações ou marcações registradas no caderno das questões objetivas não 
serão levadas em consideração. 

 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos.

GABARITO

Nº 1 A 10 Nº 11 A 20 Nº 21 A 30 Nº 31 A 40
1 A B C D E 11 A B C D E 21 A B C D E 31 A B C D E
2 A B C D E 12 A B C D E 22 A B C D E 32 A B C D E
3 A B C D E 13 A B C D E 23 A B C D E 33 A B C D E
4 A B C D E 14 A B C D E 24 A B C D E 34 A B C D E
5 A B C D E 15 A B C D E 25 A B C D E 35 A B C D E
6 A B C D E 16 A B C D E 26 A B C D E 36 A B C D E
7 A B C D E 17 A B C D E 27 A B C D E 37 A B C D E
8 A B C D E 18 A B C D E 28 A B C D E 38 A B C D E
9 A B C D E 19 A B C D E 29 A B C D E 39 A B C D E
10 A B C D E 20 A B C D E 30 A B C D E 40 A B C D E
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QUESTÃO 1 

1.  O  Conselho  Tutelar  é  órgão  permanente  e 
autônomo,  não  jurisdicional,  encarregado  pela 
sociedade  de  zelar  pelo  cumprimento  dos 
direitos da criança e do adolescente. Para tanto 
são  consideradas  atribuições  do  Conselho 
Tutelar:

I. Encaminhar ao Ministério Público notícia de 
fato  que  constitua  infração  administrativa  ou 
penal  contra  os  direitos  da  criança  ou 
adolescente.
II. Encaminhar à autoridade judiciária os casos 
de sua competência.
III. Expedir notificações.
IV.  Representar  ao  Ministério  Público,  para 
efeitos  das  ações  de  perda  ou  suspensão  do 
poder familiar.

Quais afirmativas estão corretas?

a) Apenas I e II.
b) Apenas I e III.
c) Apenas I e IV.
d) Apenas II e III.
e) Todas estão corretas. 

QUESTÃO 2

O  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente, 
implantado  pela Lei 8.069/90, sofreu alterações 
com a Lei 12.010/09, 12.962/2014 e 13.509/17 . 
Dentre  estas,  a  obrigatoriedade  de  reavaliação 
trimestral  de  cada  criança  e  adolescente  em 
acolhimento institucional ou familiar.

I.  Toda  criança  ou  adolescente  que  estiver 
inserido em programa de  acolhimento familiar 
ou institucional terá sua situação reavaliada, no 
máximo,  a  cada  6  (seis)  meses,  devendo  a 
autoridade judiciária competente, com base em 
relatório elaborado por equipe interprofissional 
ou  multidisciplinar,  decidir  de  forma 
fundamentada pela possibilidade de reintegração 
familiar ou colocação em família substituta, em 
quaisquer das modalidades previstas no art.  28 
desta Lei.

II.  A permanência da criança e do adolescente 
em  programa  de  acolhimento  institucional 
poderá se prolongar por mais de 2 (dois) anos, 
caso a equipe técnica da unidade avaliar que a 
família  de  origem  não  apresenta  condições 
materiais de receber seus filhos.
III. A manutenção ou reintegração de criança ou
adolescente  à  sua  família  terá  preferência  em 
relação a  qualquer  outra  providência,  caso  em 
que  esta  será  incluída  em  programas  de 
proteção,  apoio  e  promoção,  nos  termos  do 
parágrafo primeiro do art. 23, e dos incisos I e 
IV do caput do art. 101 e dos incisos I a IV do 
caput do art. 129 desta lei.

Quais afirmativas estão corretas?

a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas IV
d) Apenas I e III.
e) Todas estão corretas.

QUESTÃO 3

As  entidades  que  desenvolvem  programas  de 
acolhimento  familiar  ou  institucional  deverão 
adotar  vários  princípios,  alguns  elencados 
abaixo:

I.  Preservação  dos  vínculos  familiares  e 
promoção da reintegração familiar;
II.  Integração  em  família  substituta,  quando 
esgotados os recursos de manutenção na família
natural ou extensa;
III. Atendimento coletivo e em grandes grupos;
IV.  Desenvolvimento  de  atividades  em regime 
de coeducação.

Quais afirmativas estão corretas?

a) Apenas I e II.
b) Apenas II e III.
c) Apenas I e IV.
d) Apenas I, II e IV.
e) Apenas I e III.

QUESTÃO 4
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Considere  as  assertivas  abaixo,  referentes  às 
atribuições do Conselho Tutelar:
I. Expedir notificações.
II. Encaminhar ao Ministério Público notícia de 
fato  que  constitua  infração  administrativa  ou 
penal  contra  os  direitos  da  criança  ou 
adolescente.
III. Encaminhar à autoridade judiciária os casos 
de sua competência.
IV.  Assessorar  o  Poder  Executivo  local  na 
elaboração da proposta orçamentária para planos 
e  programas  de  atendimento  dos  direitos  da 
criança e do adolescente.

Quais estão corretas?

a) Apenas I.
b) Apenas I, II e IV.
c) Apenas I, III e IV.
d) Apenas I, II e III.
e) Todas estão corretas. 

QUESTÃO 5

De  acordo  com  o  Estatuto  da  Criança  e 
Adolescente,  verificada  a  prática  de  ato 
infracional,  a  autoridade  competente  poderá 
aplicar  ao  adolescente  as  seguintes  medidas; 
EXCETO:

a) Advertência e Obrigação de reparar o dano.
b)  Prestação  de  serviços  à  comunidade  e 
Liberdade assistida.
c)  Inserção  em  regime  de  semiliberdade  e 
Internação em estabelecimento educacional.
d) Prestação de trabalho forçado.
e) Qualquer uma das previstas no art. 101 de I a 
VI.

QUESTÃO 6

O adolescente  apreendido em flagrante  de  ato 
infracional será, desde logo, encaminhado: 

a)  Ao  Conselho  Tutelar  e  posteriormente 
apresentado ao Ministério Público. 
b)  Ao  Ministério  Público  e  posteriormente 
apresentado ao Conselho Tutelar. 

c)  Ao  Conselho  Tutelar  e  posteriormente 
apresentado à autoridade policial. 
d)  À  autoridade  policial  e  posteriormente 
apresentado à autoridade judicial. 
e)  À  autoridade  policial  e  posteriormente 
apresentado ao Ministério Público. 

QUESTÃO 7

De acordo  com o  Art.  83  do  ECA,  nenhuma 
criança ou adolescente menor de _______ anos 
poderá viajar para fora da comarca onde reside 
desacompanhado dos  pais ou dos responsáveis 
sem expressa autorização judicial.

a) 12 anos
b) 13 anos
c) 14 anos
d) 15 anos
e) 16 anos

QUESTÃO 8

No  dia  13  de  julho  de  2019,  o  Estatuto  da 
Criança e do adolescente,  Lei Federal nº 8069 
completará:

a) 30 anos.
b) 29 anos.
c) 25 anos.
d) 27 anos.
e) 28 anos. 

QUESTÃO 9

Leia atentamente as afirmações abaixo e assinale 
a alternativa correta:

I-  O  Conselho  Tutelar  é  órgão  permanente  e 
autônomo,  não  jurisdicional,  encarregado  pela 
sociedade  de  zelar  pelo  cumprimento  dos 
direitos da criança e do adolescente. 
II-  As  decisões  do  Conselho  Tutelar  somente 
poderão  ser  revistas  pela  autoridade  policial  a 
pedido de quem tenha legítimo interesse. 
III-  O  processo  de  escolha  dos  membros  do 
Conselho  Tutelar  será  estabelecido  em  Lei 
Municipal e realizado sob a responsabilidade do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
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do Adolescente  -CMDCA- e a  fiscalização do 
Ministério Público. 

a) As afirmações I, II e III são corretas. 
b) As afirmações I, II e III são incorretas. 
c) Apenas a afirmação I é correta.
d) Apenas as afirmações I e III são corretas. 
e) Apenas a afirmação III é correta. 

QUESTÃO 10

O Conselho  Tutelar  é  procurado  pela  mãe  da 
adolescente “M” com 14 anos de idade e usuária 
de  crack.  Esta  mãe  solicita  que  a  filha  seja 
internada, pois não consegue mais evitar que se 
exponha  aos  riscos  como  não  frequentar  a 
escola,  retornar  para  casa  de  madrugada,  não 
obedecer a suas regras, dentre outras.

Diante  disso  o  Conselho  Tutelar:  Marque  a 
alternativa correta: 

a)  Organizou  na  sede  do  Conselho  Tutelar 
reunião  da  rede  socioassistencial  do  território 
onde  planejaram  junto  com  a  família  da 
adolescente um plano de acompanhamento. 
b) Encaminhou o fato através de relatório para o 
Ministério  Público  e  Polícia  Civil,  solicitando 
providências para combater os traficantes. 
c) Encaminhou a adolescente para internação no 
CASEP/CASE, pois é o local onde a adolescente 
ficará segura, distante dos traficantes que a estão 
aliciando  para  o  consumo  e  tráfico  de 
entorpecentes.
d)  Indicou  internação  psiquiátrica  para 
desintoxicação e retorno para casa da família.
e) Orientou a mãe de “M” a cuidar melhor da 
adolescente, acompanhá-la à escola e não deixar 
que saísse desacompanhada. 

QUESTÃO 11

Com  base  no  Estatuto  da  Criança  e  do 
Adolescente (ECA), cada município deve ter no 
mínimo  a  seguinte  quantidade  de  Conselhos 
Tutelares:

a) 02 (dois).
b) 04 (quatro).

c) 05 (cinco).
d) 01 (um).
e) 03 (três).

QUESTÃO 12

São medidas de proteção previstas no art. 101 do 
Estatuto  da  Criança  e  do  adolescente, 
EXCETO: 

a)  Encaminhamento  aos  pais  ou  responsável, 
mediante termo de responsabilidade. 
b) Inclusão em serviços e programas oficiais ou 
comunitários de proteção, apoio e promoção da 
família, da criança e do adolescente. 
c) Internação em estabelecimento educacional. 
d) Requisição de tratamento médico, psicológico 
ou  psiquiátrico,  em  regime  hospitalar  ou 
ambulatorial. 
e)  Orientação,  apoio  e  acompanhamento 
temporários. 

QUESTÃO 13

São atribuições do Conselho Tutelar previstas no 
art.  136  do  Estatuto  da  Criança  e  do 
Adolescente, EXCETO: 

a)  Requisitar  serviços  públicos  nas  áreas  de 
saúde,  educação,  serviço  social,  previdência, 
trabalho e segurança. 
b) Requisitar certidões de nascimento e de óbito 
de criança ou adolescente quando necessário; 
c)  Fiscalizar  bares,  festas,  motéis,  shows  e 
congêneres, onde eventualmente possam se fazer 
presentes  adolescentes  desacompanhados  dos 
pais ou dos responsáveis. 
d) Representar ao Ministério Público para efeito 
das  ações  de  perda  ou  suspensão  do  poder 
familiar,  após  esgotadas  as  possibilidades  de 
manutenção da criança ou do adolescente junto à 
família natural. 
e) Promover e incentivar, na comunidade e nos 
grupos  profissionais,  ações  de  divulgação  e 
treinamento para o reconhecimento de sintomas 
de maus-tratos em crianças e adolescentes. 

QUESTÃO 14
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O poder familiar  será exercido pelo pai e pela 
mãe, com:

a) Prioridade da Mãe. 
b) Prioridade do Pai.
c) Igualdade de condições.
d) Prioridade do provedor.
e) Prioridade pra quem tem mais tempo livre.

QUESTÃO 15

De acordo com o Art.  54 do ECA  é dever do 
Estado  assegurar  à  criança  e  ao  adolescente, 
EXCETO:

a)  Ensino  fundamental,  obrigatório  e  gratuito, 
inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 
idade própria.
b)  Atendimento  educacional  especializado  aos 
portadores de deficiência, preferencialmente na 
rede regular de ensino
c)  Atendimento  em  creche  e  pré-escola  às 
crianças de zero a seis anos de idade.
d)  Progressiva  extensão  da  obrigatoriedade  e 
gratuidade ao ensino médio.
e) Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 
pesquisa  e  da  criação  artística,  segundo  a 
capacidade de cada um.

QUESTÃO 16

É proibido qualquer trabalho a menores de____, 
salvo na condição de aprendiz.

a) 13 anos.
b) 18 anos. 
c) 14 anos.
d) 17 anos.
e)15 anos.

QUESTÃO 17

Para fins de reavaliação prevista no ECA, toda 
criança ou adolescente que estiver inserido em 
programa  de  acolhimento  familiar  ou 
institucional terá sua situação reavaliada em no 
máximo:

a) 06 (seis) meses.

b) 03 (três) meses.
c) 09 (nove) meses.
d) 12 (doze) meses.
e) 18 (dezoito) meses.

QUESTÃO 18

O  adolescente  “P”  cumpre  medida 
socioeducativa de Liberdade Assistida. Assinale 
a  alternativa  que  descreve  corretamente  esta 
medida.

a)  É  uma  medida  de  privação  de  liberdade, 
fixada  pelo  prazo  mínimo  de  seis  meses, 
podendo ser prorrogada. 
b)  Faz  parte  das  medidas  socioeducativas  em 
meio  aberto,  aplicada  pela  autoridade 
competente  ao  adolescente  que  comete  ato 
infracional. 
c) Constitui uma medida privativa de liberdade, 
sujeita  aos  princípios  de  brevidade, 
excepcionalidade e respeito à condição peculiar 
de pessoa em desenvolvimento.
d) Consiste na realização de tarefas gratuitas de 
interesse  geral,  por  período  não  excedente  há 
seis meses.
e)  É  uma  medida  aplicada  pelo  Conselho 
Tutelar,  quando  se  trata  de  ato  infracional 
cometido mediante grave ameaça ou violência à 
pessoa. 

QUESTÃO 19

Segundo o ECA, sobre o direito à convivência 
familiar  e  comunitária  da  criança  e  do 
adolescente é correto afirmar que:

I.  A falta  ou  a  carência  de  recursos  materiais 
constitui  motivo  suficiente  para  a  perda  ou  a 
suspensão do poder familiar.
II. Será garantida a convivência da criança e do 
adolescente  com  a  mãe  ou  o  pai  privado  de 
liberdade.
III.  A convivência da criança e do adolescente 
com a mãe ou o pai privado de liberdade será 
garantida  por  meio  de  visitas  periódicas 
promovidas pelo responsável.
IV. As visitas da criança e do adolescente para a 
mãe ou o pai privado de liberdade dependem de 
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autorização judicial.
V.  Os  filhos,  havidos  ou  não  da  relação  do 
casamento,  ou  por  adoção,  terão  os  mesmos 
direitos  e  qualificações,  proibidas  quaisquer 
designações discriminatórias relativas à filiação.

Quais estão corretas? 

a) Apenas I, II e V. 
b) Apenas I, III e IV. 
c) Apenas II, III e V.
d) Todas estão corretas. 
e) Nenhuma está correta.

QUESTÃO 20

Considere as assertivas a seguir:

I. O CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos 
da  Criança  e  do  Adolescente)  conforme  o 
Estatuto  da  criança  e  do  adolescente  (ECA) é 
órgão  que  delibera  sobre  as  políticas  públicas 
específicas.
II. O Conselho Tutelar, conforme o Estatuto da 
Criança  e  do  Adolescente,  deve  realizar 
levantamento  das  situações  atendidas  para 
informar  ao  CMDCA  para  orientar  as 
deliberações.
III. O Conselho Tutelar, conforme o ECA, é um 
órgão  autônomo  e  assim  não  tem  nenhuma 
relação  e  ou  obrigação  em  relação  a 
Administração Pública.
IV. O Conselho Tutelar é obrigado a noticiar as 
áreas de maior carência de política pública para 
que  o  CMDCA delibere  investimento  na  área 
necessária.
V. O Conselho Tutelar decide os investimentos 
na  microrregião  e  encaminha  tais  deliberações 
ao Prefeito Municipal.

Quais estão corretas? 

a) Apenas I e II. 
b) Apenas II. 
c) Apenas II e IV.
d) Todas estão corretas.
e) Nenhuma está correta.

QUESTÃO 21

No Art. 98 as medidas de proteção à criança e ao 
adolescente  serão  aplicáveis  sempre  que  os 
direitos  reconhecidos  nesta  Lei  forem 
ameaçados ou violados, marque a opção correta:

a) em razão de sua conduta.
b)  por  falta,  omissão  ou  abuso  dos  pais  ou 
responsável.
c)  por  ação  ou  omissão  da  sociedade  ou  do 
Estado;
d) as três primeiras opções estão corretas.
e) Nenhuma alternativa esta correta.

QUESTÃO 22

De acordo com o ECA a única alternativa que 
não atende os Direitos Fundamentais da criança 
e do adolescente é:

a) Direito a filiar-se ao partido político.
b) Direito à Saúde.
c) Direito à Vida.
d) Direito à liberdade.
e) Direito à Educação.

QUESTÃO 23

As entidades  de  atendimento  são  responsáveis 
pela  manutenção  das  próprias  unidades,  assim 
como  pelo  planejamento  e  execução  de 
programas  de  proteção  e  socioeducativos 
destinados  a  crianças  e  adolescentes.  As 
entidades não governamentais somente poderão 
funcionar após estarem registradas no: 

a) Conselho Tutelar – CT.
b) Poder Judiciário.
c) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente – CMDCA.
d) Na Secretaria de Defesa Social do Município.
e) Ministério Público.

QUESTÃO 24

Os casos de suspeita ou confirmação de castigo 
físico,  de  tratamento  cruel  ou degradante  e  de 
maus-tratos contra criança ou adolescente serão 
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obrigatoriamente  comunicados  ao 
__________________ da respectiva localidade, 
sem prejuízo de outras providências legais. 

Assinale  a  alternativa  que  melhor  preenche  a 
lacuna do art. 13 do ECA.

a) Ministério Público.
b) Poder Judiciário.
c) Conselho Tutelar.
d) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente.
e)  Centro  de  Referência  Especializado  de 
Assistência Social.

QUESTÃO 25

É dever de todos velar pela dignidade da criança 
e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer 
tratamento:

Assinale a alternativa correta:

a) Constrangedor.
b) Vexatório.
c) Violento.
d) Desumano.
e) Todas as alternativas estão corretas. 

QUESTÃO 26

A  Lei  municipal  ou  distrital  disporá  sobre  o 
local,  dia  e  horário  de  funcionamento  do 
Conselho  Tutelar,  inclusive  quanto  à 
remuneração  dos  respectivos  membros,  aos 
quais é assegurado o direito a:
Assinale a alternativa incorreta:

a) gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas 
de  1/3  (um  terço)  do  valor  da  remuneração 
mensal.
b) progressão por desempenho funcional.
c) cobertura previdenciária.
d) licença-maternidade.
e) licença-paternidade.

QUESTÃO 27

De  acordo  com  o  Estatuto  da  Criança  e  do 

Adolescente, assinale a alternativa correta: 

a) Nenhuma criança poderá viajar para fora da 
comarca onde reside. 
b) São penalmente inimputáveis os menores de 
dezesseis anos. 
c) São penalmente inimputáveis os menores de 
vinte e um anos. 
d)  É  proibida  a  hospedagem  de  criança  ou 
adolescente  em  hotel,  motel,  pensão  ou 
estabelecimento congênere, salvo se autorizado 
ou acompanhado pelos pais ou responsável. 
e)  A permanência da criança  e  do adolescente 
em programa de acolhimento institucional  não 
se  prolongará  por  mais  de  20  (vinte  meses), 
salvo  comprovada  necessidade  que  atenda  ao 
seu  superior  interesse,  devidamente 
fundamentada pela autoridade judiciária. 

QUESTÃO 28

A diretora  de  uma escola  particular  recebeu a 
informação de uma professora que um de seus 
alunos foi agredido pelo pai no final de semana. 
Neste caso de acordo com o Estatuto da Criança 
e do Adolescente ela deve:

a)  Chamar  o  pai  do  aluno  ao  serviço  de 
orientação educacional.
b) Denunciar o pai à polícia.
c) Não deve tomar nenhuma medida, pois não é 
de sua competência, uma vez que o fato ocorreu 
fora da escola.
d) Comunicar o fato ao Conselho Tutelar.
e) Denunciar o pai ao Ministério Público.

QUESTÃO 29

De acordo  com o  artigo  136  da  Lei  8.069/90 
NÃO é atribuição do Conselho Tutelar:

a) atender  as  crianças  e  adolescentes  nas 
hipóteses  previstas  nos  artigos  98  e  105, 
aplicando as medidas previstas no art. 101, I a 
VII;
b)  elaborar  parecer  psicológico,  acerca  da 
situação  da  criança,  verificando  estado 
psicológico,  para  instrução  de  processo  de 
alienação parental;
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c) atender e aconselhar os pais ou responsável, 
aplicando as medidas previstas no art. 129, I a 
VII;
d)  promover  a  execução  de  suas  decisões, 
podendo  para  tanto:  a)  requisitar  serviços 
públicos nas áreas da saúde, educação, serviço 
social,  previdência,  trabalho  e  segurança;  b) 
representar  junto  à  autoridade  judiciária  nos 
casos de descumprimento injustificado de suas 
deliberações
e) nenhuma das alternativas acima.

QUESTÃO 30

O Sr. Carlos procurou o Conselho Tutelar, para 
informar que sua filha, de 17 anos, que estuda à 
noite volta tarde para casa e está saindo com um 
rapaz que, segundo ele, é “maconheiro”. Deseja 
que o Conselho a proíba de sair com o rapaz ou 
mande-a sair de casa. Neste caso:
I.  O  Conselho  Tutelar  deve  determinar  à 
adolescente o horário máximo para permanecer 
na rua.
II.  O  Conselho  Tutelar  deve  determinar  à 
adolescente uma medida de internação.
III.  O  Conselho  Tutelar  deve  determinar  à 
adolescente  a  medida  de  respeito  ao  pátrio 
poder.

Quais afirmativas estão corretas?
a) Apenas II.
b) Apenas I e III.
c) Apenas III.
d) Todas estão corretas.
e) Nenhuma está correta.

QUESTÃO 31

O Conselheiro Tutelar tem o dever de guardar 
sigilo  sobre  os  fatos  que  toma  ciência  no 
exercício de sua função. Caso receba a denúncia 
de ocorrência de atentado violento ao pudor ou 
estupro deverá:

I. Não relatar o fato a nenhum outro conselheiro 
tutelar ficando o único responsável pela análise 
da situação.
II.  Encaminhar  a notícia do fato ao Ministério 
Público.

III.  Encaminhar  os  envolvidos  no  fato  para 
exame  físico  e  acompanhamento  psicológico 
apenas  após  a  confirmação  do  fato,  pois  se  o 
fizer  antes  da confirmação poderá ser acusado 
de difamar e ou caluniar os supostos agressores.
IV.  Encaminhar  apenas  a  suposta  vítima  para 
acompanhamento psicológico.

Quais afirmativas estão corretas?
a) Apenas a II.
b) Apenas a IV.
c) Apenas I e II.
d) Apenas II e IV.
e) Apenas IV.

QUESTÃO 32

Em  se  tratando  da  fiscalização  das  entidades 
governamentais  e  não-governamentais  de 
atendimento  a  Criança  e  ao  Adolescente,  é 
correto afirmar que:

a) Serão fiscalizadas pelo Judiciário, Ministério
Público e Conselho Tutelar.
b)  Serão  fiscalizadas  pelo  Poder  Público, 
Ministério Público e Conselho Tutelar.
c)  Serão  fiscalizadas  pela  Sociedade  Civil 
Organizada, Poder Público e Conselho Tutelar.
d)  Serão  fiscalizadas  pelo  Judiciário,  Poder 
Público e Conselho Tutelar.
e)  Serão  fiscalizadas  pelo  Judiciário,  Poder 
Público e Sociedade Civil Organizada.

QUESTÃO 33

De acordo com o ECA- Estatuto da Criança e do 
Adolescente considera-se criança e adolescente, 
respectivamente: 

a) Aquela pessoa até 12 anos de idade completos 
e aquela pessoa entre 12 e 18 anos de idade. 
b)  Aquela  pessoa  até  12  anos  de  idade 
incompletos e aquela pessoa entre 13 e 18 anos 
incompletos. 
c)  Aquela  pessoa  até  12  anos  de  idade 
incompletos e aquela pessoa entre 12 e 17 anos 
de idade.
d) Aquela pessoa até 12 anos de idade completos 
e aquela pessoa entre 18 e 21 anos de idade. 
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e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

QUESTÃO 34

Assinale  a  alternativa  em  que  todos  os  itens 
apresentados  correspondam  a  garantias 
asseguradas  ao  adolescente  autor  de  ato 
infracional. 

a) Pleno e formal conhecimento de atribuição de 
ato  infracional,  mediante  citação  ou  meio 
equivalente;  defesa  técnica  por  advogado; 
direito  de solicitar  a  presença  de seus  pais  ou 
responsável em qualquer fase do procedimento. 
b) Pleno e formal conhecimento de atribuição de 
ato  infracional,  mediante  citação  ou  meio 
equivalente;  assistência  judiciária  gratuita  e 
integral;  internação,  antes  da  sentença,  pelo 
prazo superior a 45 dias. 
c)  Assistência  judiciária  gratuita  e  integral, 
direito  de  ser  ouvido  pessoalmente  pela 
autoridade  competente;  divulgação  de  atos 
judiciais  e  policiais  que  digam  respeito  ao 
adolescente autor de ato infracional. 
d) Divulgação de atos judiciais e policiais  que 
digam  respeito  ao  adolescente  autor  de  ato 
infracional;  direito  de  solicitar  a  presença  de 
seus  pais  ou responsável  em qualquer  fase  do 
procedimento;  direito  de  ser  ouvido 
pessoalmente pela autoridade competente. 
e)  Defesa  técnica  por  advogado;  internação, 
antes da sentença, pelo prazo superior a 45 dias; 
direito  de  ser  ouvido  pessoalmente  pela 
autoridade competente. 

QUESTÃO 35

O  artigo  98,  elenca  os  agentes  responsáveis 
pelas lesões ou ameaças de lesões aos direitos da 
criança e do adolescente. São eles: a sociedade, 
o  Estado,  os  pais,  o  responsável,  a  própria 
criança ou adolescente. A proteção do Estatuto é 
tão ampla que elenca dentre os agentes o próprio 
adolescente.  Quando  sua  conduta  está  em 
desacordo  com  os  ditames  do  Estatuto,  ainda 
que  terceiros  não  sejam  prejudicados,  fica 
caracterizada  a  situação  de  risco  para  abrir  as 
portas  à  aplicação de  medidas  de  proteção.  O 
Estatuto dá proteção ao adolescente através das 

medidas de proteção. Em relação a atos lesivos 
aos  direitos  infanto-juvenis  praticados  pela 
sociedade,  o  Estatuto  dá  proteção  através  da 
previsão  de  crimes  e  infrações  administrativas 
(arts.  225 a 258).  Já quanto ao Poder Público, 
muitos  são  os  seus  deveres  e,  diante  do 
descumprimento,  podem  ser  propostas  ações 
individuais  e  coletivas.  Por  fim,  os  pais  e 
responsáveis  podem  sofrer  a  perda  do  poder 
familiar - além, é claro, de incidir em hipóteses 
de crimes e infrações administrativas.

(BARROS,  Guilherme  Freire  de  Melo. 
Estatuto da criança e do adolescente.  3 ed. 
Salvador: Juspodivm, 2015, p. 186-187)

De acordo com o texto, assinale a alternativa 
correta:

a)  As  medidas  de  proteção  à  criança  e  ao 
adolescente  são  aplicáveis  sempre  que  os 
direitos reconhecidos no Estatuto da Criança e 
do  Adolescente  forem ameaçados  ou  violados 
por ação ou omissão da sociedade ou do Estado.
b) O ECA se aplica apenas para prevenir a lesão 
ou ameaça a direitos da criança e do adolescente 
pela somente família natural.
c) O ECA se aplica apenas para prevenir a lesão 
ou ameaça a direitos da criança e do adolescente 
somente pelo Estado.
d) O ECA se aplica apenas para prevenir a lesão 
ou ameaça a direitos da criança e do adolescente 
somente pela família.
e) O ECA se aplica apenas para prevenir a lesão 
ou ameaça a direitos da criança e do adolescente 
por várias pessoas, menos por ela mesma.

QUESTÃO 36

RESPONSABILIDADE  DOS  PAIS  QUE 
DEIXAM DE MATRICULAR O FILHO NA 
ESCOLA: o artigo 55 determina que os pais ou 
responsável  têm  a  obrigação  de  matricular  o 
filho ou pupilo em rede regular de ensino. Trata-
se de dever jurídico, cujo descumprimento pode 
caracterizar  o  crime  de  abandono  intelectual, 
previsto no art. 246 do Código Penal. Para sanar 
essa  grave  omissão,  pode-se  determinar  a 
aplicação  de  medida  proteção  aos  pais  ou 
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responsável (art. 129, inciso V).

COMUNICAÇÃO  AO  CONSELHO 
TUTELAR:o artigo 56 traz importante previsão 
para  a  efetividade  do  direito  à  educação  de 
crianças  e  adolescentes.  Sua  redação  é  a 
seguinte: "Os dirigentes de estabelecimentos de 
ensino  fundamental  comunicarão  ao  Conselho 
Tutelar os casos de: I- maus-tratos envolvendo 
seus  alunos;  II  -  reiteração  de  faltas 
injustificadas e de evasão escolar, esgotados os 
recursos  escolares;  III  -  elevados  níveis  de 
repetência." O objetivo é detectar prontamente o 
problema e buscar soluções. Assim, compete ao 
dirigente  do  estabelecimento  de  ensino 
fundamental  comunicar  ao  Conselho  Tutelar 
local uma das situações acima descritas: maus-
tratos, reiteração de faltas injustificadas, evasão 
escolar  e  elevado  nível  de  repetência.  O 
Conselho Tutelar, por sua vez, poderá tomar as 
providências  elencadas  no  Estatuto  (art.  136, 
inc.  III).  A  omissão  da  comunicação  ao 
Conselho  Tutelar  em  caso  de  maus  tratos 
caracteriza infração administrativa por parte do 
dirigente  do  estabelecimento  educacional  (art. 
245).(BARROS,  Guilherme  Freire  de 
Melo.Estatuto da criança e do adolescente. 3 
ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 129)

Observando-se  o  texto  acima,  avalie  as 
seguintes asserções e a relação proposta entre 
elas.
Os  dirigentes  de  estabelecimentos  de  ensino 
têm obrigação de denunciar casos em que a 
criança/adolescente  deixa  de  frequentar  a 
escola

PORQUE
Somente os pais devem denunciar maus 

tratos e evasão escolar

A respeito dessas asserções, assinale a opção 
correta.

a)  As  asserções  I  e  II  são  proposições 
verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
b)  As  asserções  I  e  II  são  proposições 
verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da 
I.
c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a 
II é uma proposição falsa.

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é 
uma proposição verdadeira.
e) As asserções I e II são proposições falsas.

QUESTÃO 37

Observe os seguintes dispositivos de Lei:
ECA,  art.  67.  Ao  adolescente  empregado,  
aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno  
de  escola  técnica,  assistido  em  entidade  
governamental ou não-governamental, é vedado  
trabalho:
I  -  noturno,  realizado  entre  as  vinte  e  duas  
horas  de  um  dia  e  as  cinco  horas  do  dia  
seguinte;
CLT, art. 404. Ao menor de 18 (dezoito) anos é  
vedado o trabalho noturno, considerado este o  
que  for  executado  no  período  compreendido  
entre as 22 (vinte e duas) e as 5 (cinco) horas.

Considerando  os  textos  acima,  o  horário 
noturno  é  proibido  ao  adolescente.  Desta 
forma, o horário vedado ao adolescente é

a) das 21:00 às 05:00 horas.
b) das 20:00 às 05:00 horas.
c) das 22:00 às 04:00 horas.
d) das 22:00 às 05:00 horas.
e) das 20:00 às 04:00 horas.

QUESTÃO 38

Com relação a formação técnico-profissional se 
obedecerá aos seguintes princípios elencados no 
artigo  63  do  Estatuto  da  Criança  e  do 
Adolescente, EXCETO:

a) Garantia de acesso e frequência obrigatória ao 
ensino regular.
b)  A  possibilidade  do  trabalho  avançar  no 
horário escolar da criança.
c) Atividade compatível com o desenvolvimento 
do adolescente
d)  Horário  especial  para  o  exercício  das 
atividades
e) Nenhuma das alternativas acima
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QUESTÃO 39

Art. 67 Ao adolescente empregado, aprendiz, em 
regime  familiar  de  trabalho,  aluno  de  escola 
técnica, assistido em entidade governamental ou 
não-governamental, é vedado o trabalho:

I – noturno, realizado entre as vinte e duas horas 
de um dia e as cinco horas do dia seguinte;
II - perigoso, insalubre ou penoso;
III  –  realizado  em  locais  prejudiciais  à  sua 
formação  e  ao  seu  desenvolvimento  físico, 
psíquico, moral e social;
IV  –  realizado  em  horários  e  locais  que  não 
permitam a frequência escolar.

a) apenas as alternativas I e II estão corretas
b) apenas a alternativa IV está correta
c) as alternativas I, II, III e IV estão corretas
d) apenas as alternativas I e III estão corretas
e) Apenas a alternativa IV esta correta.

QUESTÃO 40

Artigo 56. Os dirigentes de estabelecimentos de 
ensino  fundamental  comunicarão  ao  Conselho 
Tutelar os casos de, EXCETO:

a) Maus-tratos envolvendo seus alunos;
b)  Os  casos  de  ato  infracional  praticados  por 
seus alunos adolescentes;
c) Reiteração de faltas injustificadas e de evasão 
escolar, esgotados os recursos escolares;
d) Elevados níveis de repetência;
e) Nenhuma das alternativas acima.
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