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METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA PROVA SUBJETIVA

Esclarecimentos sobre o processo de avaliação: 

1. As respostas elaboradas pelos candidatos devem ser submetidas a pelo menos duas
avaliações independentes.

2. O segundo avaliador não terá acesso à nota atribuída pelo primeiro. 

3. Será utilizada uma escala de zero a dez e, em caso de divergência superior a dois
pontos,  será  realizada  uma terceira  avaliação,  cujo  produto  final  resultará  de  uma
média aritmética.

4. A equipe de avaliadores  responsável  por cada questão será pautada pelos critérios
definidos previamente.

5. A atribuição de notas, após exame das provas realizadas, deve medir a fidelidade do
que propõe a questão,  o que requer também domínio de leitura do texto usado no
enunciado, a organização global e a coerência do texto, o uso adequado de recursos
coesivos  o  domínio  da  língua  culta  contemporânea,  as  normas  de  concordância,
regência, colocação, além do uso de vocabulário adequado, o domínio de estruturas
sintáticas próprias da escrita, bem como dos sinais de pontuação, tendo em vista um
máximo de clareza e precisão. Ademais, deve ser constatada a legibilidade do texto e
respeito às normas ortográficas em vigor.

Competências Avaliadas em índices numéricos (valor máximo):

1) Conhecimentos das legislações referentes à questão (até 05 pontos)
2) Pertinência ao tema proposto (até 03 pontos)
3) Argumentação coerente das ideias (até 02 pontos)
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Questão dissertativa 

Tendo em vista a afirmação: 

"Sancionado em 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é a
regulamentação do artigo  227 da Constituição,  que  estabelece  como dever  da família,  da
sociedade  e  do  Estado  assegurar  à  criança,  ao  adolescente  e  ao  jovem,  com  absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de
colocá-los  a  salvo  de  toda  forma  de  negligência,  discriminação,  exploração,  violência,
crueldade e opressão." 

Elabore um texto argumentativo, com no mínimo 15 linhas e no máximo 20 linhas, como
deve se dar a atuação do Conselheiro Tutelar, tendo em vista as suas atribuições legais, para
garantir a cumprimento do ECA. 

ESPELHO DE PROVA:

          As normas e princípios que fundamentam a atuação do Conselheiro Tutelar podem ser apontadas

 sob o contexto histórico, exemplificadas pelos marcos temporais, cuja abordagem revela uma mudança

 radical entre os moldes conservadores e os atuais. A saber: a proteção de crianças e adolescentes era

proveniente do âmbito privado, em ações majoritariamente caritativas e assistencialistas.  Registra-se, 

ao termo “menor”, bem como as ações repressoras aos sujeitos vistos como menores delinquentes, 

visando à correção e ao disciplinamento.

          O processo de transição e os atos normativos brasileiros, que consolidam as leis da assistência e

 proteção à criança e ao adolescente foram construídas após os processos vivenciados nos períodos de 

guerras, e diante das transformações referentes à industrialização e às novas concepções sobre os direi-

tos dos homens, os quais estão legitimados em atos normativos internacionais (documentos, tratados e

acordos). 

          As referências anteriores ao Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei nº 8.069 de 13 de

Julho de 1990), como o Código Mello de Mattos – Código de Menores (Decreto Nº 17.943-A de 12 de

outubro de 1927) e o Código de Menores (Lei Nº 6.697, de 10 de outubro de 1979) traduziam as con-

cepções “menoristas” e higienistas embasadas em elementos que estigmatizavam a infância. Período 

no qual os “não cidadãos” eram desprovidos da intervenção do Estado.
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          Para além dos preceitos jurídicos que respaldam a atuação profissional, exige-se o compromis-

so ético dos que trabalham na defesa de direitos da Criança e do Adolescente e o fortalecimento da rede

intersetorial, uma vez que os desafios cotidianos implicará uma ação conjunta de vários agentes, e a 

manifestação das diversas políticas públicas que asseguram a proteção integral dos sujeitos assinalados.

As  atribuições  do  Conselho  Tutelar  e  os  elementos  de  criação,  funcionamento,
manutenção e composição do colegiado, listados no Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei nº 8.069 / 1990 - Título V) embasam essa produção textual.  

Das Atribuições do Conselho
Art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar:
I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, aplicando as medidas
previstas no art. 101, I a VII;
II - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no art. 129, I a VII;
III - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto:
a) requisitar serviços públicos  nas  áreas  de saúde,  educação, serviço social,  previdência,  trabalho e
segurança;
b)  representar  junto  à  autoridade  judiciária  nos  casos  de  descumprimento  injustificado  de  suas
deliberações.
IV - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal
contra os direitos da criança ou adolescente;
V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência;
VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no art. 101, de I a
VI, para o adolescente autor de ato infracional;
VII - expedir notificações;
VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário;
IX  -  assessorar  o  Poder  Executivo  local  na  elaboração  da  proposta  orçamentária  para  planos  e
programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente;
X - representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos previstos no art. 220, §
3º, inciso II, da Constituição Federal;
XI - representar ao Ministério Público, para efeito das ações de perda ou suspensão do pátrio poder.
XI - 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.
(Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência
XII  -  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.  (Incluído
pela Lei nº 13.046, de 2014)
Parágrafo  único.  Se,  no  exercício  de  suas  atribuições,  o  Conselho  Tutelar  entender  necessário  o
afastamento do convívio familiar, comunicará incontinenti o fato ao Ministério Público, prestando-lhe
informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio
e a promoção social da família. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art220%C2%A73ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art220%C2%A73ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13046.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13046.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2

