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PROVA CLASSIFICATÓRIA 

ELEIÇÕES CONSELHO TUTELAR 2019 

CAMPINA DO SIMÃO - PR 

 

PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES  

PROVA DE CONHECIMENTOS – INSTRUÇÕES GERAIS 

1 - A prova contém 30 (trinta) questões objetivas e 1 (uma) descritiva. Verifique se ela está 

completa e sem falhas de impressão. Caso contrário, solicite ao Fiscal que providencie a 

substituição de sua prova.  

2 - Para chamar o Fiscal, levante o braço e aguarde. Não levante da sua classe sem autorização 

do Fiscal.  

3 - É obrigatória sua assinatura, à caneta na folha de respostas. A folha de respostas deverá ser 

preenchida com caneta esferográfica transparente, de cor azul ou preta. Com a letra da questão 

que o candidato julgar a correta.  

4 - Cada questão oferece somente UMA opção correta ao questionamento proposto.  

5 - Serão anuladas as questões que conterem emendas, rasuras ou qualquer marcação diferente. 

Não amasse e não dobre a folha de respostas.  

6 - O candidato NÃO poderá fazer perguntas sobre o conteúdo das questões. Questionamentos 

sobre as questões deverão ser feitos em conformidade com o previsto no Edital de Abertura.  

7 - Não será permitida a saída dos candidatos da respectiva prova, exceto para ir ao banheiro. Não 

será permitido também a utilização de qualquer aparelho eletrônico. 

8 - A prova terá duração de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos. Não haverá tempo extra para 

preenchimento da folha de respostas, ou seja, no tempo de prova está incluído o tempo para 

preenchimento das respostas. 

9 - O Fiscal indicará quando faltar 30 (trinta) minutos para o término do tempo de prova. 

10 - O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do local de realização da prova após 

1(uma) hora. Não será permitido seu retorno à sala após sua saída.  

11 - Ao término da prova, o candidato poderá levar consigo somente a grade para cópia do 

gabarito fornecida. O caderno de questões deverá ser entregue ao Fiscal de sala.  

BOA PROVA! 

______________________________________________________________________ 

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 

11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 

21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 

 

 

1). Conforme Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 

poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
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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. Sendo assim, marque a alternativa correta que se refere as 

prioridades da criança e do adolescente, segundo o ECA:  

A) Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

B) Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 

C) Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;  

D) Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à 

infância e à juventude. 

E) Todas estão corretas. 

 

2). Marque verdadeiro (V) ou falso (F). Conforme Art. 92. do ECA, as entidades que 

desenvolvam programas de acolhimento familiar ou institucional deverão adotar os 

seguintes princípios: 

A) ( ) Preservação dos vínculos 

familiares e promoção da reintegração 

familiar; 

B) (  ) Integração em família substituta, 

quando esgotados os recursos de 

manutenção na família natural ou 

extensa; 

C) (  ) Não desmembramento de grupos 

de irmãos; 

D) ( ) Não participação na vida da 

comunidade local; 

E) ( ) Preparação gradativa para o 

desligamento. 

 

Sendo as sequencias corretas: 

A) V- F- F- V- F. 

B) F- F- V- V- F. 

C) V- V- V- F- V.    

D) V- V- F- V- V.  

E) V- V- V- V- F. 

 

 

 

 

3). Referente a Criança e ao Adolescente, conforme ECA, marque verdadeiro (V) ou 

falso (F): 

A) (   ) Art. 83. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 (dezesseis) anos poderá 

viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis 

sem expressa autorização judicial.    

B) (    ) Art. 84. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável, se a 

criança ou adolescente: I - estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável; II - 
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viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de 

documento com firma reconhecida. 

C) (  ) Art. 82. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão 

ou estabelecimento congênere, salvo se acompanhado por qualquer pessoa maior de 18 

anos. 

D) (  ) Art. 75. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos 

classificados como adequados à sua faixa etária. Parágrafo único. As crianças menores 

de dez anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou 

exibição quando acompanhadas dos pais ou responsável. 

E) (    ) Art. 79. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não 

poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas 

alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão respeitar os valores éticos e sociais da 

pessoa e da família. 

Sendo a sequência correta: 

A)  V – V – F – V - V. 

B) V – V – V – V - F. 

C) F - V - V - V - V. 

D) V – V – F – F - F.  

E) Todas verdadeiras. 

 

4). Referente ao art 100. Na aplicação das medidas (de proteção) levar-se-ão em 

conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Conforme seus incisos, 

marque verdadeiro (V) ou falso (F): 

A) (  ) - Responsabilidade primária e 

solidária do poder público: a plena 

efetivação dos direitos assegurados a 

crianças e a adolescentes por esta Lei e 

pela Constituição Federal, salvo nos 

casos por esta expressamente 

ressalvados, é de responsabilidade 

primária e solidária  de apenas 2 (duas), 

das 3 (três) esferas de governo, sem 

prejuízo da municipalização do 

atendimento e da possibilidade da 

execução de programas por entidades 

não governamentais; 

B) (  ) - Prevalência da família: na 

promoção de direitos e na proteção da 

criança e do adolescente deve ser dada 

prevalência às medidas que os 

mantenham ou reintegrem na sua família 

natural ou extensa ou, se isso não for 

possível, que promovam a sua integração 

em família adotiva. 

C) (  ) - Obrigatoriedade da informação: 

a criança e o adolescente, respeitado seu 

estágio de desenvolvimento e 

capacidade de compreensão, seus pais ou 

responsável devem ser informados dos 

seus direitos, dos motivos que 

determinaram a intervenção e da forma 

como esta se processa. 



Prefeitura de Campina do Simão 
Estado do Paraná 

 

D) (  ) - Privacidade: a promoção dos 

direitos e proteção da criança e do 

adolescente não deve ser efetuada no 

respeito pela intimidade, direito à 

imagem e não reserva da sua vida 

privada. 

E) ( ) - Oitiva obrigatória e participação: 

a criança e o adolescente, em separado 

ou na companhia dos pais, de 

responsável ou de pessoa por si indicada, 

bem como os seus pais ou responsável, 

têm direito a ser ouvidos e a participar 

nos atos e na definição da medida de 

promoção dos direitos e de proteção, 

sendo sua opinião devidamente 

considerada pela autoridade judiciária 

competente, observado o disposto nos §§ 

1o e 2o do art. 28 desta Lei.  

 

Marque a sequência correta: 

A) Todas são verdadeiras. 

B) F- V- V- F- V. 

C) F- V- F- V- V. 

D) Todas são falsas. 

E) V- V- F- F- F. 

5). A Lei que trata da criança e do adolescente, (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), é a Lei número: 

A) Lei 8080/90. B) Lei 8069/90. C) Lei 8742/93.  

D) Lei 10.741/2003. E – Lei 3689/2019 

 

6).  Assinale a alternativa correta. Conforme art 2º do  ECA, considera-se: 

A) Crianças para efeito desta Lei, a pessoa até dez anos de idade incompletos, e 

adolescentes aquela entre dez e vinte anos. 

B) Crianças para efeito desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e 

adolescentes aquela entre doze e dezoito anos. 

C) Crianças para efeito desta Lei, a pessoa até dez anos de idade incompletos, e 

adolescente aquela entre dez e vinte e quatro anos. 

D) Crianças para efeito desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompleto, e 

adolescente aquela entre doze e vinte anos. 

E) Crianças para efeito desta Lei, a pessoa até quinze anos de idade incompletos, e 

adolescente aquela entre quinze e vinte anos. 

 

7). De acordo com o Art. 10, do ECA , Os hospitais e demais estabelecimentos de 

atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a: 
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Marque a alternativa correta: 

A) Manter registro das atividades 

desenvolvidas, através de prontuários 

individuais, pelo prazo de dez anos; 

B) Identificar o recém-nascido mediante 

o registro apenas de sua impressão 

plantar e digital e não precisa da 

impressão digital da mãe, sem prejuízo 

de outras formas normatizadas pela 

autoridade administrativa competente; 

C) Proceder a exames visando ao 

diagnóstico e terapêutica de 

anormalidades no metabolismo do 

recém-nascido, à família de classe alta, 

bem como prestar orientação aos pais;  

D) Manter alojamento conjunto, 

possibilitando ao neonato a permanência 

junto à mãe, aos que fizeram plano 

particular e/ou convênio.  

E) Acompanhar a prática do processo de 

amamentação, prestando orientações 

quanto à técnica adequada, enquanto a 

mãe permanecer na unidade hospitalar, 

utilizando o corpo técnico já existente. 

 

8).  Assinale com verdadeiro (V) ou falso (F), nas questões referentes ao Estatuto da 

Criança e do Adolescente ECA: 

A) (  ) art 33 A guarda obriga a prestação 

de assistência material, moral e 

educacional à criança ou adolescente, 

conferindo a seu detentor o direito de 

opor-se a terceiros, sendo destituída aos 

pais esta obrigação. 

B) (     ) Art. 36. A tutela será deferida, 

nos termos da lei civil, a pessoa de até 18 

(dezoito) anos incompletos. 

C) (     ) Art. 39. A adoção de criança e 

de adolescente reger-se-á segundo o 

disposto no Eca. § 1º A adoção é medida 

excepcional e irrevogável, à qual se deve 

recorrer apenas quando esgotados os 

recursos de manutenção da criança ou 

adolescente na família natural ou 

extensa, na forma do parágrafo único do 

art. 25 desta Lei. 

D) (  ) Art. 46.  A adoção será precedida 

de estágio de convivência  

com a criança ou adolescente, pelo prazo 

máximo de 90 (noventa) dias, 

observadas a idade da criança ou 

adolescente e as peculiaridades do caso.   

E) (   )  Art. 43. A adoção será deferida 

quando apresentar reais vantagens para o 

adotando e fundar-se em motivos 

legítimos. 

Marque a alternativa correta: Sendo 

corretas as alternativas: 

A) F- V- V- V- V. 

B)  F- V- F- V- F. 

C) F- F- V- V- F. 

D) Todas são verdadeiras. 

E) Todas são falsas. 

 

9).  Marque com Verdadeiro (V) ou Falso (F), para as alternativas nas questões 

referentes ao Estatuto da Criança e do Adolescente ECA: 
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A) (    ) Art 19 É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua 

família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e 

comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. 

B) (    ) Art. 20. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, não 

terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações 

discriminatórias relativas à filiação. 

C) (    )Art. 21. O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e 

pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a apenas a mãe o direito 

de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução 

da divergência. 

D) (     ) Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos 

menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir 

as determinações judiciais. 

E) (    ) Art. 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente 

para a perda ou a suspensão do poder familiar. 

 

Sendo a sequência correta: 

A) Todas alternativas verdadeiras. 

B) V- V- F- V- F. 

C)  V- F- F- V- V. 

D) F- F- V- V- F. 

E) Todas alternativas falsas.

 

10). Conforme art 112, do ECA, são medidas aplicadas aos adolescentes que 

cometem ato infracional. Marque a alternativa ERRADA: 

A) Obrigação de reparar o dano; 

B) Prestação de serviços à comunidade; 

C) Orientação e acompanhamento do 

conselho tutelar; 

D) Inserção em regime de semiliberdade; 

E) Liberdade assistida. 

 

11). Referente a Criança e ao Adolescente, conforme ECA, marque verdadeiro (V) 

ou falso (F): 

A) (   ) Art. 116. Em se tratando de ato 

infracional com reflexos patrimoniais, a 

autoridade nada poderá determinar ao 

adolescente. 

B) (   ) Art. 103. Considera-se ato 

infracional a conduta descrita como 

crime ou contravenção penal.  
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C) (   ) Art. 117. A prestação de serviços 

comunitários consiste na realização de 

tarefas gratuitas de interesse geral, por 

período não excedente a seis meses, 

junto a entidades assistenciais, 

hospitais, escolas e outros 

estabelecimentos congêneres, bem 

como em programas comunitários ou 

governamentais. 

D) (    ) Art. 121. A internação constitui 

medida privativa da liberdade, sujeita 

aos princípios de brevidade, 

excepcionalidade e respeito à condição 

peculiar de pessoa em desenvolvimento. 

E) (   ) Art. 107. A apreensão de 

qualquer adolescente e o local onde se 

encontra recolhido serão incontinenti 

comunicados à autoridade judiciária 

competente e à família do apreendido 

ou à pessoa por ele indicada. 

 

 

Marque a sequência correta: 

A)  V- V- F- V- F. 

B) V- V- V- V- F. 

C) F- V- V- V- V. 

D)  V- V- F- F- F.  

E) F- F- F- V- F. 

 

12).  Assinale a única alternativa INCORRETA conforme ECA:  

A - Art. 131. O Conselho Tutelar é órgão 

permanente e autônomo, não 

jurisdicional, encarregado pela 

sociedade de zelar pelo cumprimento dos 

direitos da criança e do adolescente, 

definidos nesta Lei. 

B - Art. 132. Em cada Município e em 

cada Região Administrativa do Distrito 

Federal haverá, no mínimo, 1 (um) 

Conselho Tutelar como órgão integrante 

da administração pública local, 

composto de 5 (cinco) membros, 

escolhidos pela população local para 

mandato de 4 (quatro) anos, permitida 

recondução por novos processos de 

escolha. 

C - Art. 134.  Lei municipal ou distrital 

disporá sobre o local, dia e horário de 

funcionamento do Conselho Tutelar, 

inclusive quanto à remuneração dos 

respectivos membros. 

D - Art. 137. As decisões do Conselho 

Tutelar em nenhum momento poderão 

ser revistas, nem mesmo pela autoridade 

judiciária a pedido de quem tenha 

legítimo interesse. 

E - Art. 140. 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. 
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13). Referente a Criança e ao Adolescente, conforme ECA, marque verdadeiro (V) 

ou falso (F): 

A) ( ) Art. 91. As entidades não-

governamentais somente poderão 

funcionar depois de registradas no 

Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, o qual 

comunicará o registro ao Conselho 

Tutelar e à autoridade judiciária da 

respectiva localidade. 

B) ( ) Art. 172. O adolescente apreendido 

em flagrante de ato infracional será, 

desde logo, encaminhado à assistência 

social. 

C) (  ) Art. 191. O procedimento de 

apuração de irregularidades em entidade 

governamental e não-governamental terá 

início mediante portaria da autoridade 

judiciária ou representação do Ministério 

Público ou do Conselho Tutelar, onde 

conste, necessariamente, resumo dos 

fatos. 

D) (  ) Art. 245. Deixar o médico, 

professor ou responsável por 

estabelecimento de atenção à saúde e de 

ensino fundamental, pré-escola ou 

creche, de comunicar à autoridade 

competente os casos de que tenha 

conhecimento, envolvendo suspeita ou 

confirmação de maus-tratos contra 

criança ou adolescente: Pena – não 

possui pena, pois não é seu 

compromisso.  

E) (  ) Art. 262. Enquanto não instalados 

os Conselhos Tutelares, as atribuições a 

eles conferidas serão exercidas pela 

autoridade judiciária. 

Sendo as sequencias corretas: 

A) V – F – F - V - V. 

B) V – F – V – F - V. 

C) F – V – V – V- F. 

D) V – V – F– F- F.  

E) todas verdadeiras.  

 

14). Assinale a alternativa correta conforme o ECA: 

A) Art. 5º apenas a criança ou 

adolescente de classe alta não 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. 

B)  Art. 7º A criança e o adolescente não 

têm direito a proteção à vida e à saúde, 

mediante a efetivação de políticas sociais 

públicas que permitam o nascimento e o 

desenvolvimento sadio e harmonioso, 

em condições dignas de existência 

C)  Art. 13. Os casos de suspeita ou 

confirmação de castigo físico, de 

tratamento cruel ou degradante e de 

maus-tratos contra criança ou 

adolescente serão obrigatoriamente 

comunicados ao Conselho Tutelar da 
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respectiva localidade, sem prejuízo de 

outras providências legais. 

D) Art. 12.  Os estabelecimentos de 

atendimento à saúde, inclusive as 

unidades neonatais, de terapia intensiva 

e de cuidados intermediários, não 

deverão proporcionar condições para a 

permanência em tempo integral de um 

dos pais ou responsável, nos casos de 

internação de criança ou adolescente 

E) Art. 17. O direito ao respeito, consiste 

apenas na inviolabilidade da integridade 

física da criança e do adolescente, não 

abrangendo a preservação da imagem, da 

identidade, da autonomia, dos valores, 

ideias e crenças, dos espaços e objetos 

pessoais.

 

15).  Marque a alternativa correta, conforme ECA. 

A) Art 40 § 4º Os divorciados, os 

judicialmente separados e os ex-

companheiros podem adotar 

conjuntamente, contanto que acordem 

sobre a guarda e o regime de visitas e 

desde que o estágio de convivência tenha 

sido iniciado na constância do período de 

convivência e que seja comprovada a 

existência de vínculos de afinidade e 

afetividade com aquele não detentor da 

guarda, que justifiquem a 

excepcionalidade da concessão. 

B) Art. 80. Os responsáveis por 

estabelecimentos que explorem 

comercialmente bilhar, sinuca ou 

congênere ou por casas de jogos, assim 

entendidas as que realize apostas, ainda 

que eventualmente, poderão permitir a 

entrada e a permanência de crianças e 

adolescentes no local, afixando aviso 

para orientação do público. 

C) Art. 240. Produzir, reproduzir, dirigir, 

fotografar, filmar ou registrar, por 

qualquer meio, cena de sexo explícito ou 

pornográfica, envolvendo criança ou 

adolescente, não constituirá crime, desde 

que autorizado pelos pais ou 

responsáveis.  

D)   Art. 48. O adotado, mesmo após os 

18 anos completos, não possui o direito 

de conhecer sua origem biológica, nem 

mesmo obter acesso ao processo no qual 

a medida foi aplicada e seus eventuais 

incidentes.  

E) Art. 49. A morte dos adotantes 

reestabelece o poder familiar dos pais 

naturais.  

 

 

16). Marque VERDADEIRO (v) ou FALSO (F). Conforme art 136 do ECA, são 

atribuições do Conselho Tutelar: 

A) (  ) atender as crianças e adolescentes 

nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, 

aplicando as medidas previstas no art. 

101, I a VII; 

B)  (    ) assessorar o Poder Executivo 

local na elaboração da proposta 

orçamentária para planos e programas de 

atendimento dos direitos da criança e do 

adolescente; 

C) (    ) encaminhar à autoridade 

judiciária os casos de sua competência; 

D) (    ) - representar ao Ministério 

Público para efeito das ações de perda ou 
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suspensão do poder familiar, após 

esgotadas as possibilidades de 

manutenção da criança ou do 

adolescente junto à família natural. 

E) (   ) requisitar certidões de nascimento 

e de óbito de criança ou adolescente 

quando necessário; 

Sendo a sequência correta: 

A) V- F- F- V- F. 

B) V- V- V- V- V. 

C) F- V- V- V- F. 

D) V- V- F- F- F.  

E) F- F- V- V- V. 

 

17).  Marque a alternativa CORRETA: 

A) Art. 60. É proibido qualquer trabalho 

a menores de quatorze anos de idade, 

nem mesmo na condição de aprendiz. 

B) Art. 70. É dever apenas do conselho 

tutelar prevenir a ocorrência de ameaça 

ou violação dos direitos da criança e do 

adolescente. 

C) Art. 66. Ao adolescente portador de 

deficiência não lhe é assegurado trabalho 

protegido, visto que o mesmo não pode 

trabalhar.  

D) Art. 65. Ao adolescente aprendiz, 

maior de quatorze anos, são assegurados 

os direitos trabalhistas e previdenciários. 

E) Art. 69. O adolescente não tem 

direito à profissionalização e à proteção 

no trabalho, mesmo observados os 

seguintes aspectos, entre outros: I - 

respeito à condição peculiar de pessoa 

em desenvolvimento; II - capacitação 

profissional adequada ao mercado de 

trabalho. 

 

18). No artigo 101§ 1o O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são 

medidas _____________________ e _______________, utilizáveis como forma de 

transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em 

família substituta, não implicando privação de liberdade. 

A) Permanente e excepcional. 

B) Provisória e excepcional. 

C) Excepcional e obrigatória. 

D) Obrigatória e provisória. 

E). Educativa e provisória.  

19). É atribuição de o Conselho Tutelar aplicar: 

 

A) Medida Sócio educativa em Meio Aberto; 
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B) Medidas de Proteção; 

C) Medidas de Internação; 

D) Medidas de colocação em família substituta; 

E) Medidas Punitivas. 

 

20). Ao tratar das medidas socioeducativas, o ECA preocupa- se em estabelecer as 

condições para a sua aplicação. Em relação à prestação de serviços comunitários, 

determina que o período para cumprimento dessa medida não pode ser maior do 

que: 

A) Dois meses. 

B) Quatro meses. 

C) Dezoito meses. 

D) Doze meses. 

      E) Seis meses. 

 

21).  Segundo o Art. 260-I. Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente 

nacional, estaduais, distrital e municipais divulgarão amplamente à comunidade: 

 

I - o calendário de suas reuniões; 

II - as ações prioritárias para aplicação das políticas de atendimento à criança e ao 

adolescente; 

III - os requisitos para a apresentação de projetos a serem beneficiados com recursos dos 

Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, distrital ou 

municipais; 

IV - as produções realizadas pelas crianças e adolescentes como o apoio da assistência 

social e assistência educadora.  

 

São corretas as afirmações: 

A) I – II - IV. 

B) II - III - IV. 

C) I – II - IV. 

D) I – II - III. 

E) Todas corretas. 

 

22).  Da Proteção Judicial dos Interesses Individuais, Difusos e Coletivos, segundo 

o Art. 208. Regem-se pelas disposições da Lei do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à 

criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular: 
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I - do ensino obrigatório; 

II - de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência; 

III - de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 

IV - de programas suplementares de oferta de material didático-escolar, transporte e 

assistência à saúde do educando do ensino fundamental; 

V - de serviço de assistência social visando à proteção à família, à maternidade, à 

infância e à adolescência, bem como ao amparo às crianças e adolescentes que dele 

necessitem;  

 

São verdadeiras as afirmações: 

A) I – II – III – IV - V. 

B) I – II - III. 

C) III – IV - V. 

D) I – II - V. 

E) I - V. 

 

 

23). Segundo o artigo 238 do ECA, prometer ou efetivar a entrega de filho ou 

pupilo a terceiro, mediante paga ou recompensa constitui: 

A) Um ato de contraversão sujeito a prisão em flagrante; 

B) Um ato culposo, sujeito a perda do poder familiar; 

C) Um crime sujeito a pena de reclusão de um a quatro anos e multa; 

D) Um ato de improbidade sujeito a inquérito policial sumário; 

E) Nenhuma das respostas. 

 

24). A liberdade, o respeito e a dignidade constituem direitos fundamentais da 

criança e do adolescente e, como tais, estão previstos expressamente na Lei n. 

8.069/1990 (art.16). Esses direitos compreendem: 

 

A) Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as 

restrições legais; 

B) opinar e expressar-se em atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

desde que autorizados pelos seus responsáveis legais; 

C) exercer a liberdade de crença e culto religioso, desde que acompanhados pelos             

pais ou familiares; 

D) não facultar a todos o cuidado de velar pela dignidade da criança e do adolescente, 

pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento ou constrangedor; 

E) brincar, praticar esportes e divertir-se quando autorizados pelos pais ou responsáveis. 
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25) De acordo com Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre que se dispõe da 

Guarda (Art.33), é correto afirmar: 

 

A) A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou 

adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. 

 

B)  A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou 

incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, incluindo a adoção por 

estrangeiros. 

 

C) Somente, deferir-se-á a guarda, os casos de tutela e adoção, para atender a situações 

peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o 

direito de representação para a prática de atos determinados. 

 

D)  A guarda confere à criança ou adolescente a condição de independente, para todos os 

fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. 

 

E)  Nenhuma das alternativas. 

 

26). O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA compreende como família:  

 I - Art. 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer 

deles e seus descendentes.  

II - Art. 25. Parágrafo único.  Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se 

estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes 

próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade 

e afetividade.      

III - Art. 26. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, 

conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante 

escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. 

IV - Art. 26. Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou 

suceder-lhe ao falecimento, se deixar descendentes. 

V - Art. 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível 

e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer 

restrição, observado o segredo de Justiça. 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas II e III. 

D) I – II – III – IV. 
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E) I – II –III – IV - V. 

 

27) De acordo com o Art. 3º do ECA, crianças e adolescentes, com idades estipuladas 

por este Estatuto, gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, sendo a eles 

assegurado, 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: 

A) Liberdade e dignidade. 

B) Proteção e carinho.  

C) Conforto e segurança.  

D) Hostilidade e controle.  

E) Submissão e afeto. 

 

28).  De acordo com o ECA a única alternativa QUE NÃO ATENDE os Direitos 

Fundamentais da criança e do adolescente é: 

 A) Direito à Saúde;  

 B) Direito à Vida. 

 C) Direito a filiar-se ao partido político. 

 D)  Direito à liberdade. 

 E) Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 

 

29). Conforme consta no art 12 da Lei municipal 494/2015 que dispõe sobre o 

conselho tutelar de Campina do Simão, assinale a alternativa correta:  

A) O atendimento e as medidas tomadas devem ser registradas no Sistema de Informações 

para a Infância e Adolescência – SPIA CT WEB, para servir de base a definição de 

medidas pertinentes ao restabelecimento de direitos. 

B) O atendimento e as medidas tomadas devem ser registradas apenas em arquivo/pasta 

individual de cada conselheiro, para servir de base a definição de medidas pertinentes ao 

restabelecimento de direitos. 
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C) O atendimento e as medidas tomadas devem ser registradas apenas no computador, 

em uma pasta especifica de cada conselheiro, para servir de base a definição de medidas 

pertinentes ao restabelecimento de direitos. 

D) O atendimento e as medidas tomadas devem ser registradas apenas no caderno 

particular de cada conselheiro para servir de base a definição de medidas pertinentes ao 

restabelecimento de direitos. 

E) O atendimento e as medidas tomadas não precisam devem ser registradas. 

 

30). Conforme consta na Lei municipal 494/2015 que dispõe sobre o conselho tutelar 

de Campina do Simão, assinale a alternativa correta:  

I – Art 81; O uso do veículo do serviço público pelo Conselho Tutelar deve ser utilizado 

apenas nas atividades fins dos conselheiros tutelares. 

II – Art 2, inciso 1; o conselho tutelar é órgão integrante da administração pública, 

vinculado administrativamente a secretaria de agricultura.  

III - Art 4; O conselho tutelar compõe-se por sete membros titulares, escolhidos pela 

comunidade pelo sistema de voto majoritário.  

IV- Art 8; o conselho tutelar deve funcionar de segunda a sexta –feira, das 8h as 12h e 

das 13h às 17h, período em que devem estar presentes permanentemente na sede, pelo 

menos um conselheiro, sendo que no intervalo intrajornada ficará um conselheiro de 

sobreaviso. 

V – Art 27; o funcionamento e a organização interna do conselho tutelar não precisam ser 

disciplinados em regimento interno. 

Estão corretas as alternativas: 

A) I - II. 

B) I – II - III. 

C) I - IV. 

D) I – II – III - V. 

E) Apenas a alternativa I. 
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QUESTÃO DESCRITIVA 

A). Descreva as atribuições do conselheiro tutelar, conforme o Estatuto da criança 

e do Adolescente – ECA. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

 

FOLHA DE RESPOSTA 

NOME: ______________________________________________________. 

ALTERNATIVA RESPOSTA 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  
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Assinatura: __________________________________________________. 


