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LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES 

 

1. Inicie a prova preenchendo os dados de identificação no Caderno de Questões; 

2. Esta prova contém 20 questões objetivas; 

3. Cada questão objetiva possui 04 (quatro) alternativas de múltipla escolha (A – B – C – 

D), das quais apenas uma é verdadeira. Utilize somente caneta de tinta azul ou preta. 

Marque seu cartão-resposta, preenchendo completamente o espaço referente a sua 

resposta, como no modelo abaixo:  
                            A   B  C   D  

                  Ex.:  

 

4. Caso apresente defeito de impressão ou falta de questão, solicite ao fiscal outra prova; 

5. As questões que estiverem rasuradas ou que possuírem mais do que uma alternativa 

assinalada será automaticamente considerada como incorretas; 

6. Durante a realização da prova, são terminantemente proibidos aos candidatos qualquer 

espécie de consulta e comunicação entre eles, a utilização ou o porte de lápis, borracha, 

lapiseira, livros, manuais, impressos ou anotações, máquinas calculadoras, boné, artigos 

de chapelaria, óculos escuros, relógios, agendas eletrônicas ou similares, telefone 

celular, bip, e-books, walkman, MP3 player, ipod, iphone, gravador ou qualquer outro 

receptor ou transmissor de mensagens e dados. Caso haja a desobediência a esta 

instrução, o candidato será eliminado do certame; 

7. O tempo de duração da prova é de 3 (três) horas, já incluindo o tempo destinado ao 

preenchimento do cartão resposta. Início previsto para as 09h e término as 12h; 

8. Rubrique seu nome no canto de cada folha da prova e também na folha do cartão 

resposta; 

9. Ao terminar, entregue ao Fiscal de Sala a prova assinada e o cartão resposta preenchido, 

que é o único documento válido para correção. 

 

 

 

 

    

NOME: ______________________________________________ 
 
IDENTIDADE: _________________________________________ 
 
DATA: 28/07/2019 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Candidato 
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QUESTÃO 1). A efetivação dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes devem 

ser asseguradas com prioridade absoluta. A garantia desta prioridade compreende:  

I – primazia de receber proteção e socorro; 

II – precedência de atendimento nos serviços públicos; 

III – privilégio na destinação de recursos públicos quanto à proteção da infância e juventude. 

 

Estão CORRETOS os itens contidos na alternativa: 

a) I e II 

b) II e III 

c) I e III 

d) I, II e III 

 

QUESTÃO 2). É proibido qualquer trabalho:  

a) A menores de dezoito anos de idade. 

b) A menores de quatorze anos de idade em qualquer circunstância. 

c) A maiores de quatorze anos e menores de 18 anos de idade. 

d) A menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz. 

 

QUESTÃO 3). A venda de bebida alcoólica a criança e ao adolescente configura:  

a) Crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.  

b) Contravenção Penal. 

c) Crime previsto no Código Penal. 

d) Crime previsto no Código Civil. 

 

QUESTÃO 4).  Marque a alternativa CORRETA.  

a) Para os efeitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança a pessoa até os 

doze anos completos; e adolescente, aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

b) É dever da família e do poder público, mas não da comunidade nem da sociedade em geral, 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

c) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer 

atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. 

d) Mesmo cuidando das crianças e dos adolescentes, o ECA não deve considerar as condições 

peculiares da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento, sob pena de ferir o 

princípio da igualdade.  

 

QUESTÃO 05). O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não 

jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 

adolescente. A escolha dos conselheiros deve estar prevista em lei municipal e sob a 

responsabilidade do____________________ e sob a fiscalização ______________________ 

a) Conselho Municipal de Direitos e fiscalização do Ministério Público. 

b) Conselho Municipal de Direitos e a fiscalização da Defensoria Pública. 

c) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a fiscalização do Ministério 

Público. 

d) Conselho Municipal de Assistência Social e fiscalização do Ministério Público. 
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QUESTAO 06). Com base no ECA e na Resolução no 170 do CONANDA, complete o 

espaço com o item correto. Em cada município haverá, no mínimo, um conselho tutelar 

composto de _________ escolhido pela comunidade local para mandato de __________.  

a) 5 membros, 3 anos. 

b) 4 membros, 4 anos. 

c) 5 membros, 4 anos. 

d) 4 membros, 3 anos. 

 

QUESTÃO 07). Com fundamento no Estatuto da Criança e do Adolescente, é 

INCORRETO afirmar:   

a) A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-lhes, por lei ou 

por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento 

físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

b) É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 

absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

c) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer 

atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. 

d) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, 

e adolescente aquele entre doze a dezesseis anos de idade. 

 

QUESTÃO 08). Conforme o artigo 133 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

para a candidatura a membro do Conselho Tutelar serão exigidos os seguintes requisitos: 

a) Reconhecida idoneidade moral; idade superior a trinta anos; residir no município. 

b) Reconhecida idoneidade ética; idade superior a vinte e um anos; residir no estado. 

c) Reconhecida idoneidade moral; idade superior a vinte e um anos; residir no município. 

d) Reconhecida idoneidade moral; idade superior a vinte e um anos; residir no município ou 

próximo a ele. 

QUESTÃO 09). Em relação ao processo de adoção, a quem pode adotar, marque a opção 

INCORRETA:  

a) Maior de dezoito anos. 

b) Solteiro(a) ou casal, homoafetivos. 

c) Ascendente / irmão. 

d) Casal / divorciado (início do processo juntos). 

 

QUESTÃO 10). Verificada a prática do ato infracional, a autoridade competente poderá 

aplicar ao adolescente as seguintes medidas:  
I – Advertência; 

II – Obrigação de reparar o dano; 

III – Prestação de trabalho forçado; 

IV – Prestação de serviços a comunidade. 

V – Liberdade Assistida. 

Estão corretos os itens contidos na alternativa: 

a) I, II e III 

b) Todas estão corretas 
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c) I, II, IV e V 

d) I, II, III e IV  

 

QUESTÃO 11). Conforme o Art. 81 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, é 

proibido à criança e ao adolescente:  

I – produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica ainda que por 

utilização indevida; 

II – Bilhetes lotéricos e equivalentes. 

III – Fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo seu reduzido potencial sejam 

incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. 

Estão corretos os itens na alternativa: 

a) I e III 

b) I e II 

c) Todos os itens estão corretos. 

d) II e III 

 

QUESTÃO 12). Marque a alternativa CORRETA: 

a) O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei 

municipal e realizado sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal e a fiscalização do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

b) São impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, 

sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou 

madrasta e enteado.  

c) O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá a cada quatro anos em 

data livremente fixada pelo Município.  

d) No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é permitido ao candidato doar, 

oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza 

 

QUESTÃO 13). De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, a criança 

tem direitos. Com relação a esses direitos é correto afirmar:  

a) Para recupera a energia gasta em alguma atividade, ela não precisa de descanso. 

b) A criança não possui o direito de ter um bom nível de educação. 

c) A criança possui o direito de não ser explorada economicamente. O trabalho é permitido 

somente aos maiores de 12 anos. 

d) A criança possui o direito de brincar, praticar esportes e divertir – se.  

 

QUESTÃO 14). Caso, durante um atendimento médico em um estabelecimento de saúde, 

o profissional suspeite ter ocorrido maus–tratos em desfavor de criança ou adolescente, 

DEVERÁ:  

a) Não adotar qualquer atitude, porque não é dever do profissional de saúde, mas da polícia 

averiguar a ocorrência de crimes. 

b) Não adotar qualquer atitude, porque o direito à integridade física e moral das crianças e 

adolescentes é disponível. 

c) Comunicar imediatamente ao prefeito. 

d) Comunicar imediatamente o fato ao Conselho Tutelar, para adoção das providências 

cabíveis.  
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QUESTÃO 15). Sobre as atribuições do Conselho Tutelar e sua relação com os demais 

órgãos, é CORRETO afirmar: 

a) O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não havendo subordinação, mas sim 

integração entre sua atuação e a do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, 

Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e entidades não governamentais na 

promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. 

b) O Conselho Tutelar é plenamente subordinado ao Ministério Público, Poder Judiciário e à 

Prefeitura Municipal, não podendo adotar quaisquer medidas sem que haja autorização prévia 

desses órgãos. 

c) O Conselho Tutelar não pode requisitar quaisquer serviços públicos nas áreas de saúde, 

educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. 

d) Diante de um ato infracional praticado por adolescente, o Conselho Tutelar pode, por si só, 

aplicar medida socioeducativa, como a internação do adolescente. 

 

QUESTÃO 16). Conforme o Art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar, com 

EXCEÇÃO DE: 

a) Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou 

penal contra os direitos da criança ou adolescente; 

b) Exigir que o juiz determine a suspensão do poder familiar; 

c) Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência; 
d) Expedir notificações. 

 

QUESTÃO 17). Assinale a alternativa INCORRETA, no exercício de suas atribuições os 

conselheiros tutelares devem:  

a) requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário; 

b) 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. 

c) determinar 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. 

d) 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 18). É atribuição do Conselho Tutelar: III - promover a execução de suas 

decisões, podendo para tanto requisitar serviços públicos. Considerando o trecho do 

disposto legal, assinale a alternativa INCORRETA:  

a)  O Conselho Tutelar não pode requisitar serviços públicos na área de saúde. 

b) Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos 

recém-nascidos alta hospitalar responsável e contrarreferência na atenção primária, bem como 

o acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação. 

c) Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe, no 

período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do 

estado puerperal. 

d) Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação, no último 

trimestre da gestação, ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantido o direito de 

opção da mulher.   
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QUESTÃO 19). Considerando o disposto no art. 10 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, ao estabelecer que os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde 

de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a: 

I - manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo 

prazo de dezoito anos; 

II - identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da 

impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade 

administrativa competente; 

III - proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no 

metabolismo do recém-nascido, sem prestar orientação aos pais; 

IV - fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências 

do parto e do desenvolvimento do neonato; 

V - manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. 

Assinale a alternativa correta: 

a) estão incorretas I, II e III 

b) estão corretas somente III, IV e V 

c) todas as alternativas estão corretas 

d) estão corretas I, II, IV e V 

QUESTÃO 20). Sobre as medidas socioeducativas é correto afirmar: 

a) A advertência consistirá em admoestação verbal, que não será reduzida a termo e nem 

assinada.  

b) Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, 

se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por 

outra forma, compense o prejuízo da vítima.  

c) A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse 

geral, por período que pode se estender por até 4 anos, junto a entidades assistenciais, hospitais, 

escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou 

governamentais.  

d)A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, 

excepcionalidade e não necessariamente respeita à condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento.  

 

CARTÃO RESPOSTA 

 

QUESTÃO A B C D  QUESTÃO A B C D 

1     11     

2     12     

3     13     

4     14     

5     15     

6     16     

7     17     

8     18     

9     19     

10     20     

 

 


