CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Seleção para candidatos ao Conselho Tutelar
Etapa: prova escrita
Nome: ______________________________________________ Data: 08/07/2019

01) Assinale a alternativa correta de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente:
a) Compete apenas à família o dever de zelar pela dignidade da criança e do adolescente.
b) A criança e o adolescente não poderão ser retirados do seio da sua família natural.
c) À criança e ao adolescente são assegurados todos os direitos inerentes à dignidade da
pessoa humana.
d) Os adolescentes poderão ter sua liberdade restringida por meio da medida denominada
toque de recolher.
e) O Estado tem o dever de assegurar o ensino gratuito aos adolescentes carentes maiores de
doze anos.
02) O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA − Lei no 8.069/1990) considera criança a
pessoa com idade até:
a) onze anos.
b) treze anos.
c) doze anos incompletos.
d) quatorze anos incompletos.
03) Analise as afirmações sobre determinações do ECA.
1 - Em caso de reiteradas infrações cometidas por entidades de atendimento, que coloquem
em risco os direitos assegurados nesta Lei, deverá ser o fato comunicado ao Ministério do
Trabalho para as providências cabíveis, inclusive suspensão das atividades ou dissolução da
entidade.
2 - As pessoas jurídicas de direito público e as organizações não governamentais responderão
pelos danos que seus agentes causarem às crianças e aos adolescentes, caracterizado o
descumprimento dos princípios norteadores das atividades de proteção específica.

Sobre as afirmações podemos concluir que:
a) apenas 1 está correta.
b) 1 e 2 estão corretas.
c) apenas 2 está correta.
d) 1 e 2 estão incorretas.
04) Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Para a candidatura a
membro
do
Conselho
Tutelar,
serão
exigidos
os
seguintes
requisitos:
I. reconhecida idoneidade moral.
II. idade superior a vinte e um anos.
III. residir no município.
IV. Formação Superior em Pedagogia
a) Apenas I, II e III.
b) Apenas I e III.
c) Apenas II e III.
d) Apenas I, II e IV.
e) I, II, III e IV.
05) O Conselho Tutelar, criado no âmbito dos Municípios, é um órgão permanente e
autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de:
a) Promover o desenvolvimento físico e emocional da criança e do adolescente.
b) Julgar os casos de discriminação e maus tratos à criança e ao adolescente.
c) Zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
d) Decidir sobre a guarda e adoção de crianças abandonadas.
e) dar prioridade de atendimento às crianças de zero a seis anos de idade.
06) As entidades que desenvolvam programas de internação à criança e ao adolescente
deverão adotar os seguintes princípios, de acordo com artigo 94 do ECA, exceto:
a) observar os direitos e garantias de que são titulares os adolescentes.
b) desmembramentos de grupos de irmãos em famílias substitutivas.
c) proceder a estudo social e pessoal de cada caso.
d) propiciar escolarização e profissionalização.

e) diligenciar no sentido do reestabelecimento e da preservação dos vínculos familiares.
07) Com relação às entidades de atendimento ao público infantojuvenil, assinale a opção
correta.
a) O texto atual do ECA veda taxativamente a realização de qualquer tipo de acolhimento
institucional sem prévia autorização judicial.
b) A guarda de criança ou adolescente inseridos em programa de acolhimento institucional
cabe ao dirigente da entidade que os acolha, para todos os efeitos de direito.
c) A essas entidades de atendimento é vedada a realização de programas socioeducativos em
regime de internação.
d) Os recursos públicos necessários à implementação e à manutenção dos programas de
proteção e socioeducativos destinados a crianças e adolescentes devem ser liberados pelo
gestor municipal de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade.
e) Dado o princípio da livre iniciativa, o funcionamento das entidades não governamentais
criadas e mantidas com recursos exclusivamente privados independerá de qualquer registro ou
autorização prévia em órgão público.
08) No tocante aos direitos fundamentais da criança e do adolescente previstos no Estatuto da
Criança e do Adolescente, pode-se afirmar que:
a) é proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, inclusive na condição de
aprendiz.
b) é de progressiva universalização o atendimento de crianças de zero a dez anos de idade em
creche e pré-escola.
c) é permitida a colocação de criança ou adolescente em família substituta para fins
exclusivamente previdenciários, quando comprovada a falta ou carência de recursos materiais
dos pais.
d) é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias.
e) é obrigatória a vacinação dos pais dos menores de idade.
09) Com relação aos Atos Infracionais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, é
correto afirmar que
a) o adolescente que for surpreendido em flagrante de ato infracional será privado de sua
liberdade por ordem escrita e fundamentada do Delegado de Polícia.
b) a advertência consistirá em admoestação verbal, aplicada exclusivamente à criança, e
reduzida a termo.
c) somente o adolescente poderá cometer ato infracional, pois a criança possui proteção
diferenciada no Estatuto.
d) nenhuma criança que cometer ato infracional será privada de sua liberdade.
e) verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao
adolescente a prestação de serviços à comunidade.

10) Ao organizar a apresentação de final de ano da escola, alguns professores solicitaram
ajuda dos alunos para os ensaios. Uma das alunas não participava de nenhum ensaio, pois,
segundo ela, sua religião não permitia dançar. Essa aluna tem seu direito resguardado, de
acordo com o art. 16 do ECA, no que diz respeito a:
a) preservação da imagem, da identidade e da autonomia.
b) liberdade à crença e ao culto religioso.
c) igualdade de oportunidades no desenvolvimento de sua educação.
d) ser respeitada em suas aptidões.
e) preservação dos vínculos familiares.
11) As medidas específicas de proteção, listadas no artigo 101 do ECA, com exceção da
colocação em família substituta, podem ser aplicadas:
a) somente pelo Juizado da Infância e da Juventude, em caso de ato infracional atribuído a
criança ou adolescente
b) pelos Conselhos de Direitos, destinadas somente a adolescentes em situação de risco social
e de grave ameaça
c) pelo Ministério Público, destinadas somente a adolescentes que tenham comprovadamente
praticado ato infracional
d) por qualquer autoridade pública municipal, em sua jurisdição, sempre que houver uma
solicitação de pais ou responsável por criança ou adolescente
e) pelos Conselhos Tutelares, sempre que os direitos de crianças e adolescentes forem
ameaçados ou violados
12) De acordo com as disposições do ECA, cometerá infração administrativa
I o médico que não comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento,
que envolvam suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente.
II a autoridade competente que, sem justa causa, deixar de ordenar a imediata liberação da
criança ou do adolescente, logo que tenha conhecimento da ilegalidade de sua apreensão.
III aquele que, tendo o dever de autoridade, de guarda ou de vigilância sobre criança ou
adolescente, o submeta a vexame ou constrangimento.
Assinale a opção correta.
a) Nenhum item está certo.
b) Apenas o item I está certo.
c) Apenas os itens II e III estão certos.
d) Todos os itens estão certos.
e) Apenas o item III está certo.

13) Sobre as disposições do ECA é incorreto afirmar que:
a) Os hospitais públicos e particulares devem manter alojamento conjunto, possibilitando ao
neonato a permanência junto à mãe.
b) A criança e o adolescente portadores de deficiência receberão atendimento especializado.
c) Apenas os hospitais de caráter público são obrigados a fornecer declaração de nascimento
onde constem necessariamente as intercorrências do parto e manter registro através de
prontuários individuais, pelo prazo de vinte e um anos.
d) Aqueles que necessitarem de medicamentos, próteses e outros recursos relativos a
tratamento de saúde, habilitação e reabilitação receberão gratuitamente pelo poder público.
e) Criança é pessoa menor de 12 anos.
14) Quanto ao adolescente e seu direito ao trabalho, assinale a alternativa correta.
a) Se portador de necessidades especiais, não poderá exercer atividade laborativa, exceto se
houver acompanhamento especializado médico.
b) É vedado o trabalho noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco
horas do dia seguinte.
c) Garante-se o acesso e frequência ao ensino obrigatório, que não poderá ter frequência
noturna.
d) Ao adolescente até dezoito anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem e atividade
compatível com seu desenvolvimento.
e) É permitido trabalhar na limpeza urbana em horário noturno.
15) Sobre as Disposições Gerais da Política de Atendimento dos direitos da criança e
adolescente, compreende-se que a mesma far-se-á através (Art.86):
a) de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios.
b) de um conjunto articulado de ações da União e do Distrito Federal.
c) de um conjunto articulado de ações dos estados e municípios.
d) de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais.
e) de um conjunto articulado da Brigada Militar e Polícia Civil.

16) Ao observar que havia muitas crianças e adolescentes, em idade escolar, perambulando
pelas ruas do bairro onde se localiza a escola em que trabalha, um professor de alunos,
preocupado com a situação levou o problema para a equipe gestora, que resolveu analisar a
possibilidade de abrir novas vagas para matrícula desses alunos. Com essa medida, o
professor auxiliou os pais desses alunos a cumprirem o que estabelece o ECA, no art. 55, que
trata da:
(A) obrigação de matricularem os filhos na rede regular de ensino.
(B) participação da comunidade na vida escolar da criança e do adolescente.
(C) preservação dos vínculos familiares.
(D) necessidade de saúde, educação e alimentação das crianças e adolescentes.
(E) responsabilidade de proteger seus filhos de possíveis aliciadores.
17) O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre a política de proteção integral à
criança e ao adolescente, a saber,
I. nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão;
II. 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;
III. a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa
humana;
IV. a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas
humanas em processo de desenvolvimento após os vinte e um anos de idade.
Segundo o ECA, está correto o contido em
(A) I, II, III e IV.
(B) II, III e IV, apenas.
(C) I, III e IV, apenas.
(D) I, II e III, apenas.
(E) I, II e IV, apenas.
18) Segundo o Estatuto da criança e do adolescente – ECA, as entidades que desenvolvem
programas de acolhimento familiar para crianças e adolescentes devem adotar alguns
princípios.
Analise as alternativas abaixo e marque aquela que aponta CORRETAMENTE um desses
princípios:
a) Definição do dirigente da entidade como adotante
b) Isolamento de cada criança
c) Não desmembramento de grupos de irmãos
d) Restrição de direitos com fins educacionais
e) Impor sanções com rigor.

19) Numa determinada escola, o diretor recebeu denúncias de que um professor da escola
colocava apelidos nos alunos, ressaltando negativamente algum aspecto físico, modo de andar
ou de falar, depreciando os alunos e colocando-os numa situação desagradável e vulnerável
perante os seus colegas. O diretor alertou o professor reportando-se ao ECA (art. 17),
afirmando que isso não poderia mais acontecer, pois com sua atitude, segundo o ECA, ele
estava
(A) violando o direito de respeito à imagem das crianças e dos adolescentes.
(B) igualando-se aos adolescentes e eximindo-se de ser um profissional responsável por eles.
(C) ridicularizando alguns alunos, para ganhar a simpatia de outros.
(D) reforçando aspectos negativos e tentando corrigir atitudes inadequadas.
(E) tentando aproximar-se dos alunos para ganhar a simpatia dos seus pais.
20) Ao tomar conhecimento do fato de que um dos seus alunos é vítima de maus tratos na
família, o professor do 2.º ano do ensino fundamental informou ao diretor da escola que
imediatamente oficiou ao Conselho Tutelar, para as providências cabíveis.
À luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, a iniciativa da escola está, nesse caso,
(A) errada, pois o caso de maus tratos envolvendo alunos não está previsto no Estatuto da
Criança e do Adolescente.
(B) errada, pois cabe ao professor comunicar diretamente o Conselho Tutelar.
(C) errada, pois o professor deveria ter comunicado diretamente o Promotor da Criança e do
Adolescente.
(D) correta, pois cabe aos dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicar ao
Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos.
(E) eticamente correta, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente não prevê essa situação.
21) A execução dos Planos de Atendimento Socioeducativo será acompanhada:
a) Pelo Poder Judiciário e Ministério Público.
b) Pelos Poderes Legislativos federal, estaduais, distrital e municipais, por meio de suas
comissões temáticas pertinentes.
c) Pelos Conselho Estadual e Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
d) Pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.
e) Pela Câmara de Vereadores e Bancos.
22) O Diretor Escolar de uma escola da Rede Municipal de São Bernardo do Campo recebe a
informação de uma professora que um de seus alunos apresenta sinais visíveis pelo corpo que
podem indicar agressão doméstica. Após uma verificação cuidadosa, tal suspeita é
confirmada: a criança é espancada regularmente pelo pai, um alcoólatra.
Assim, esse Diretor, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal n.º 8.069,
de 13.07.70, deverá
(A) comunicar o fato ao Conselho Tutelar do Município.
(B) fazer um boletim de ocorrência a ser encaminhado à Secretaria da Educação.
(C) solicitar à professora que mantenha o fato sob maior discrição possível, para não expor a
criança.
(D) deixar que a mãe faça a denúncia no momento que achar mais adequado.

(E) procurar pelo pai da criança para informá-lo de que se o fato se repetir ele será
denunciado.
23) Acerca das medidas socioeducativas que podem ser aplicadas ao adolescente pela prática
de ato infracional, assinale a alternativa correta:
a) Regime fechado; Internação em estabelecimento educacional; liberdade assistida;
colocação em família substituta.
b) Prestação de serviços à comunidade; orientação, apoio e acompanhamento temporários;
multa.
c) Detenção; inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento
a alcoólatras e toxicômanos.
d) Prisão; Encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade;
requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou
ambulatorial; abrigo em entidade.
e) Advertência; obrigação de reparar o dano; inserção em regime de semiliberdade.
24) A professora de educação infantil de escola pública colocou uma criança de quatro anos
de castigo, com os braços abertos, na frente da classe. O pai fez Boletim de Ocorrência e a
denunciou ao Ministério Público.
Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a atitude da professora pode ser
enquadrada como
(A) compatível com as normas previstas para a educação escolar, portanto, isenta de qualquer
culpa.
(B) medida punitiva prevista em lei e fundada em princípio educacional, que deve ser julgada
à luz dos fatos que a provocaram.
(C) medida educativa prevista para casos de indisciplina e de desobediência, especificamente
quando ocorre com professores, em sala de aula.
(D) infringência à lei, que prega o dever de todos velarem pela dignidade da criança, pondo-a
a salvo de qualquer tratamento vexatório.
(E) compatível com as várias medidas estabelecidas em lei, para garantir que a criança seja
educada.
25) Segundo o ECA, “A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem
o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção,
disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família
ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas
ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los.”
Nesse sentido, entende-se por:
I. castigo físico a ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física
sobre a criança ou o adolescente e que lhes cause sofrimento físico ou lesão.
II. tratamento cruel ou degradante a conduta ou forma cruel de tratamento em relação à
criança ou ao adolescente que lhes humilhe, ameace gravemente ou ridicularize.
III. tratamento cruel ou degradante a alienação parental praticada por um dos genitores, por
ser
uma
forma
de
humilhar
a
criança
ou
o
adolescente.

Assinale a opção correta:
a) Nenhum item está certo.
b) Apenas o item III está certo.
c) Apenas os itens I e II estão certos.
d) Todos os itens estão certos.
e) Apenas o item I está correto.
26) Em 2003, na cidade de São Paulo, um adolescente de 16 anos, sob efeito de drogas,
espancou a mãe e matou a avó de setenta e seis anos com setenta facadas. A medida aplicada
ao adolescente pela autoridade competente foi a internação. Esse jovem:
I. Tem direito a receber assistência religiosa, segundo a sua crença, e desde que assim o
deseje.
II. Após três anos de internação, deverá ser liberado, colocado em regime de semiliberdade ou
de
liberdade
assistida.
III.
Terá
liberdade
compulsória
aos
dezoito
anos
de
idade.
IV. Durante o período de internação, não poderá corresponder-se com seus familiares e
amigos.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
e) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
27) Conforme estabelece expressamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, as decisões
do Conselho Tutelar, a pedido de quem tenha legítimo interesse, somente poderão ser revistas
(A) pelo Procurador do Estado que atua na defesa da criança e do adolescente.
(B) pelo Ministério Público do Trabalho.
(C) pelo Ministério da Justiça.
(D) pela Defensoria Pública.
(E) pela autoridade judiciária.
28) São atribuições do Conselho Tutelar:
(A) atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando a medida de encaminhamento a
cursos ou programas de orientação.
(B) assessorar o Poder Legislativo local na elaboração da proposta orçamentária para planos
de atendimento à criança.
(C) expedir declarações e outros documentos relativos ao adolescente.

(D) propor ações que visem à suspensão ou perda do pátrio poder.
(E) promover serviços públicos nas áreas de educação e serviço social.
29) O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que “é dever de todos prevenir a
ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente”. Sobre a
prevenção assegurada pela legislação, assinale a afirmativa correta.
a) A inobservância das normas de prevenção isenta de responsabilidade qualquer pessoa física
ou jurídica.
b) Objetivando a igualdade de acesso, famílias com crianças e adolescentes com deficiência
não possuem prioridade de atendimento nas ações e políticas públicas de prevenção e
proteção.
c) Crianças e adolescentes têm direito a informação, cultura, lazer, esportes, diversões,
espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento.
d) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem atuar de forma
desarticulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações de prevenção de
violação de direitos de crianças e de adolescentes.
e) Crianças e adolescentes têm direito a informação de quando a seleção brasileira vai
contratar a FIFA.
30) Sobre o disposto acerca do instituto da adoção, no Estatuto da Criança e do Adolescente,
indique a única opção ERRADA.
a) A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres,
inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os
impedimentos matrimoniais.
b) A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em
motivos legítimos.
c) O adotante há de ser, pelo menos dezesseis anos mais velho do que o adotando
d) Podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando.
e) para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou
mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família.

QUESTÕES DISSERTATIVAS:
Discorra sobre cada item abaixo:
1) Discorra sobre as diferenças entre trabalho infantil e tarefas apropriadas ao grau de
desenvolvimento da criança.
2) Qual a importância do Conselho Tutelar na garantia dos Direitos da Criança e Adolescente?
3) Em reunião da rede de proteção à criança e ao adolescente, uma professora refere indícios
de uma suspeita de violência sexual de seu aluno de 12 anos. Como proceder após esse fato?
4) O que pode ser feito para evitar a violência doméstica contra criança e adolescente?
5) Disserte sobre alienação parental.

Boa sorte!

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Seleção para candidatos ao Conselho Tutelar
Gabarito
Nome: _____________________________________________ Data: 08/07/2019
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