
                         

TESTE ESCRITO DE CONHECIMENTO
PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE

IGUATU-CE

INSTRUÇÕES GERAIS 

1 - O teste escrito de conhecimento constará de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha e terá a
duração de 04 (quatro) horas. 
1.1 - Verifique se a prova está completa e sem falhas de impressão. Caso contrário, solicite ao Fiscal
que providencie a substituição de sua prova.
1.1.1 –  Qualquer reclamação só será acatada, no tocante ao item 1.1, até meia hora do início da
prova.
2–  O (a)  pré-candidato  (a)  deverá  informar  seu  número  de  inscrição  no  local  especificamente
indicado para tal finalidade, sob pena de anulação do teste escrito de conhecimento e consequente
eliminação do processo de escolha, caso proceda de forma contrária. 
3 - No teste escrito de conhecimento, cada questão de múltipla escolha constará de 04 (quatro)
alternativas (A, B, C e D) e 01 (uma) única opção correta. 
4 – No teste escrito de conhecimento, cada questão de múltipla escolha valerá 01 (um) ponto. 
4.1 – Caso seja anulada alguma questão do teste escrito de conhecimento, esta será contada como
acerto para todos (as) os (as) pré-candidatos (as). 
5 – A folha de respostas deverá ser preenchida com caneta esferográfica transparente, de cor azul ou
preta. 
6 - Não será permitido o compartilhamento de material entre os candidatos.
7 - Serão anuladas as questões que contiverem emendas, rasuras, borraduras ou qualquer marcação
diferente. 
7.1 - Não amasse e não dobre a folha de respostas. 
8 - O candidato NÃO poderá fazer perguntas sobre o conteúdo das questões. 
9 – Não será permitido utilizar ou manter ligado qualquer aparelho eletrônico. 
10 –  Os três últimos candidatos deverão permanecer no local de prova e somente poderão sair
juntos do recinto, após registro em Ata de suas respectivas assinaturas.
11 – O candidato só terá acesso à folha de respostas para o preenchimento do gabarito 1 (uma) hora
após a aplicação da prova.

NOME:

INSCRIÇÃO: 

RG: CPF:



                         

1. Alfredo é membro do Conselho Tutelar do município de Iguatu e se preocupa muito com a
segurança da sua rede local. Para impedir uma tentativa de acesso a sua rede a partir de hosts
externos, ou qualquer tipo de invasão, Alfredo instalou na sua rede um:
A) placa de diagnóstico.
B) antivírus.
C) bootloader.
D) firewall.

2. O Windows possui ferramentas que auxiliam a garantir que os dados estejam a salvo de
olhares  indiscretos  e  também  para  economizar  energia.  Suponha  que  um  usuário  ficará
distante de seu computador durante 30 (trinta) minutos e deseja segurança para os dados e
economia de energia.
Para isso, a ferramenta a ser utilizada é:
A) fazer logoff.
B) reiniciar.
C) bloquear.
D) suspender.

3. No Windows, o uso frequente do HD, com gravações e deleções, vai espalhando o conteúdo
dos arquivos em várias partes do disco, gerando uma queda de performance. Para corrigir
este problema e reagrupar os blocos dos arquivos Utiliza-se a função:
A) limpeza de disco.
B) desfragmentador ao disco.
C) restauração do sistema.
D) status e configuração do back-up.

4.  O  texto  abaixo  é  parte  de  uma  propaganda  de  um  fornecedor  de  serviços  de
armazenamento de dados na nuvem:
“Mantenha a produtividade quando você estiver fora do escritório. É possível acessar seus
arquivos sem estar online, isso significa que os arquivos mais importantes sempre estarão com
você”
Neste contexto, qual serviço da Microsoft poderia ser utilizado pela prefeitura de Iguatu?
A) Gigadrive.
B) Dropbox.
C) OneDrive.
D) GDrive.

5. O Facebook possui, entre os seus recursos, a possibilidade de promoção de publicações, que
tem como objetivo ampliar o alcance de uma determinada publicação. Essa funcionalidade é
disponibilizada para perfis por meio do botão:
A) viralizar publicação.
B) impulsionar publicação.
C) alavancar publicação.
D) compartilhar publicação.

6. O conselheiro Tutelar Pedro está preparando um extenso documento, editado em MS Word,
mas  notou  que  ao  longo  do  texto  o  nome  do  nosso  país  aparece  escrito  com  formatos
diferentes,  tais  como  “BRASIL”,  “BRasil”,  “brasil”  e  “Brasil”.  Note  que  palavras  que
eventualmente contenham esse termo, tal como “brasileiro”, não devem ser afetadas.
Sabe-se que as seguintes opções estão disponíveis no Word:



                         

I. Diferenciar maiúsculas e minúsculas.
II. Localizar apenas palavras inteiras.
III. Usar caracteres curingas.
Para realizar essas mudanças acionando apenas uma vez o comando “Substituir”, Pedro pode
fazer as substituições usando:
A) apenas as opções I e II.
B) as opções I, II e III simultaneamente.
C) apenas a opção II.
D) apenas a opção III.

7. No MS Word, assim como em outros editores de textos, o termo “fonte” refere-se ao(à):
A) forma das letras e de outros símbolos gráficos.
B) arquivo original de uma imagem inserida no texto.
C) documento sendo editado.
D) estilo de um parágrafo.

8.  Geraldo  é  Conselheiro Tutelar  pretende fazer uma busca na Internet  sobre o  vírus de
computador denominado Cavalo de Troia, mas não está interessado em páginas que façam
referência à Guerra de Troia, na antiga Grécia.
O texto de busca mais adequado para Geraldo é:
A) cavalo de troia sem falar na grecia
B) - grecia - troia + cavalo
C) "cavalo de troia" "guerra de *"
D) "cavalo de troia" -grecia -guerra

9.  Os sites  da Internet  que oferecem navegação mais segura podem ser identificados pelo
exame do prefixo da URL de acesso.
O prefixo que indica essa condição é:
A) www.
B) http://
C) https://
D) url:

10.  Nas opções  representadas  a  seguir, qual  das  opções  refere-se  à  função de  um sistema
operacional instalado em um computador ou dispositivo:
A) software cujo único objetivo e gerar uma interface de comunicação com o usuário.
B) principal software do computador, pois possibilita o funcionamento e utilização dos dispositivos
acoplados e demais softwares.
C) software instalado apenas para permitir o funcionamento dos dispositivos de entrada de dados
como teclado e mouse.
D) exclusivamente permitir o acesso à rede internet.

11. Compete ao Conselho Tutelar, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei
nº 8.069/90), a seguinte atribuição:
A) auxiliar os pais na educação dos filhos mediante medidas socioeducativas.
B) pleitear junto ao Poder Judiciário a suspensão ou perda do poder familiar.
C) expedir notificações.
D) proporcionar, na sua sede,  atendimento psicológico para crianças,  adolescentes e respectivas
famílias.



                         

12. Sobre os direitos dos adolescentes, aponte a alternativa incorreta:
A) ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, são assegurados os direitos previdenciários.
B) ao adolescente até dezesseis anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem.
C) ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido.
D) considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e
bases da legislação de educação em vigor.

13. Quanto às medidas de proteção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente:
A) pode o Conselho Tutelar e o Magistrado de ofício determinarem ao ente público responsável a
inserção de crianças específicas no sistema de ensino, mesmo sem postulação prévia do interessado.
B) a colocação em família substituta dependerá sempre de procedimento de jurisdição contenciosa.
C)  cabe  ao  Conselho  Tutelar  executar  as  medidas  protetivas  por  ele  aplicadas,  nos  termos  da
Resolução n° 113 do CONANDA.
D)  em  respeito  ao  princípio  da  intervenção  precoce,  observada  situação  de  vulnerabilidade,  a
criança  deverá  ser  imediatamente  inserida  em acolhimento  institucional  ou  familiar, devendo a
entidade comunicar ao Juízo da Infância e Juventude o acolhimento em até 24 (vinte e quatro)
horas.

14. São afirmativas corretas sobre o acesso ao ensino obrigatório e gratuito, exceto:
A)  o  não  oferecimento  do  ensino  pelo  poder  público  ou  sua  oferta  irregular  importa  em
responsabilidade da autoridade competente.
B) os pais têm a obrigação de matricular seus filhos na rede regular de ensino.
C) são atos infracionais as brigas ocasionais entre alunos na escola.
D) atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede
regular de ensino.

15. A respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, julgue os seguintes itens.
I - É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico da instituição de
ensino.
II - Não é permitido à criança e ao adolescente contestar os critérios avaliativos da escola.
III - Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental deverão comunicar ao Conselho
Tutelar os casos de elevados níveis de repetência.
Assinale a opção correta:
A) apenas o item I está certo.
B) apenas os itens I e III estão certos.
C) apenas os itens II e III estão certos.
D) todos os itens estão certos.

16. Assinale qual das alternativas está entre o rol das atribuições dos conselhos tutelares:
A) aplicar  medida  de  destituição  de  tutela  ao  responsável  legal  dos  tutelados  que  estejam em
situação de abandono e de extremo risco.
B) encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal
contra os direitos da criança ou adolescente.
C) decidir sobre a inclusão da criança e(ou) do adolescente em programa de acolhimento familiar.
D) restringir direito que ainda não tenha sido objeto de restrição na decisão de internação.

17. Bruno, adolescente de 15 (quinze) anos, subtraiu para si uma bolsa contendo documentos
pessoais, aparelho de telefone celular e dinheiro em espécie da idosa Joana, em via pública, no
Centro  de  Iguatu,  mediante  grave  ameaça  pelo  emprego  de  arma  de  fogo  e  violência
consistente em uma coronhada na cabeça da vítima. Policiais  Militares foram alertados e,



                         

após diligência que durou uma hora, encontraram o adolescente com os objetos da vítima e
com a arma de fogo. O adolescente foi levado à delegacia, onde foram adotadas as medidas de
praxe, inclusive sendo juntado documento informando que o adolescente já cometera outros
três  atos  ilícitos  nas  mesmas  circunstâncias.  Ao  receber  o  procedimento  e  cumpridas  as
formalidades legais, cabe à Justiça da Infância e Juventude:
A) notificar o Conselho Tutelar para agir na representação do adolescente.
B) requerer o relaxamento da prisão em flagrante, pois não se trata de algo grave.
C) requerer a prisão preventiva pela prática de ato infracional em face da conduta de Bruno.
D) oferecer representação pela prática de ato infracional em face de Bruno e requerer sua internação
provisória.

18.  Carla,  11 anos  e  sua irmã Abigail,  13  anos  vivem nas  ruas.  São usuárias  de  crack e
realizam pequenos furtos para adquirir a droga. De acordo com o que prevê a normativa
vigente é correto afirmar que:
A)  se  forem  flagradas  praticando  furto  podem  receber  medida  socioeducativa  cumulada  com
medida protetiva de tratamento antidrogas, lembrando que,  para Carla,  a medida socioeducativa
deve ser distinta da internação.
B) a Justiça pode determinar a internação de ambas em Serviço de Acolhimento Institucional de
Crianças e Adolescentes, dentro do qual deverão receber tratamento antidroga e escolarização.
C) o Conselho Tutelar pode aplicar a ambas a medida específica de proteção consistente na inclusão
em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos.
D) o Serviço Especializado em Abordagem Social deve conduzir Carla a um serviço de acolhimento
familiar ou institucional, ainda que contra sua vontade, enquanto que Abigail, por ser adolescente,
somente pode ser acolhida se consentir com a medida.

19. No ECA há direitos e deveres de competência do Estado, como também dos responsáveis e
dos dirigentes de estabelecimento de ensino.
Um dos deveres relacionados aos dirigentes de estabelecimentos de ensino está indicado na
seguinte alternativa:
A) encaminhar direto ao Conselho Tutelar os possíveis casos de evasão escolar, visto que não são
previstas ações pertencentes à escola.
B) comunicar, exclusivamente aos pais ou responsáveis, as faltas injustificadas.
C) comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos sofridos por seus alunos.
D) matricular as crianças na rede regular de ensino, mesmo não existindo nenhuma obrigatoriedade
a cumprir.

20. Dentre as medidas socioeducativas que podem ser aplicadas ao adolescente pela prática de
ato infracional, inclui-se a:
A) prestação de serviços à comunidade.
B) advertência aos pais ou responsáveis e acompanhamento psicológico.
C) advertência, multa ou detenção de seis meses.
D) destituição do poder familiar.

21) As resoluções do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente determinam
que, no exercício de suas atribuições,  o Conselho Tutelar deverá observar as normas e os
princípios  contidos  na  Constituição  Federal,  na  legislação  infraconstitucional  e  nas
convenções  internacionais.  Com  base  nessa  informação,  é  correto  elencar,  entre  tais
dispositivos, a:
A) federalização da política de atendimento a crianças e adolescentes.
B) proteção integral e secundária dos direitos da criança e do adolescente.



                         

C) intervenção precoce, logo que a situação de perigo seja conhecida.
D) responsabilidade exclusiva da família pela plena efetivação dos direitos assegurados a crianças e
adolescentes.

22. Assinale a alternativa correta no que diz respeito ao regular funcionamento de entidades
de atendimento a crianças e adolescentes, nos termos da Lei n° 8069/90.
A)  As  entidades  governamentais  e  não-governamentais  de  atendimento  serão  fiscalizadas  pelo
Poder Judiciário e pelo Ministério Público, mediante provocação do Conselho Tutelar.
B) O dirigente de entidade de abrigo é equiparado ao guardião, para todos os efeitos de direito.
C) As entidades que mantenham programas de abrigo não poderão acolher crianças e adolescentes
sem prévia determinação da autoridade competente.
D)  As  entidades  governamentais  e  não-governamentais  deverão  proceder  à  inscrição  de  seus
programas, especificando os regimes de atendimento, junto ao Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente.

23. Analise as seguintes afirmações.
I. A criança e o adolescente com deficiência deverão receber atendimento especializado do
Poder Público.
II. Os hospitais públicos e particulares são obrigados a fornecer declaração de nascimento
onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do neonato.
III. A parturiente será atendida obrigatoriamente pelo mesmo médico que a acompanhou na
fase pré-natal.
IV. Os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente poderão
ser comunicados a qualquer Conselho Tutelar.
Estão corretas apenas as afirmativas:
A) I e II.
B) I e III.
C) I, II e III.
D) todas as alternativas.

24.  Assinale  a  opção  correta,  segundo  o  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente.  Havendo
suspeita de maus-tratos no âmbito escolar:
A) deverá esperar pela comprovação da materialização do fato para acionar a justiça comum.
B) o Ministério Público deve ser comunicado no prazo de 24 horas.
C) o conselho escolar é responsável pela investigação.
D) deve ser obrigatoriamente reportado ao conselho tutelar.

25. As entidades que desenvolvem programa de abrigo:
A) dependem de autorização judicial para funcionar.
B) podem receber crianças sem prévia determinação do Conselho Tutelar.
C)  podem aplicar  medidas  pertinentes  aos  pais  ou  responsável  necessárias  ao  reatamento  dos
vínculos familiares.
D) devem oferecer, em suas dependências, pelo menos escolarização e profissionalização a crianças
e/ou adolescentes.

26. Com base no ECA (Lei nº 8.069/90), assinale a afirmação incorreta:
A) o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.
B) o não oferecimento do ensino obrigatório ou sua oferta  irregular  torna a autoridade pública
competente responsável.
C) compete às escolas públicas e privadas recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-



                         

lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência nas aulas.
D) os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de
ensino.

27. Sobre o instituto da adoção, de acordo com o ECA (Lei nº 8.069/90),  é INCORRETO
afirmar que:
A) atribui a condição de filho do adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios.
B) será autorizado quando apresentar  reais  vantagens para  o adotando e fundar-se em motivos
legítimos.
C) pode ser adotante apenas a pessoa maior de 21 anos de idade.
D) depende do consentimento dos pais biológicos.

28. A medida socioeducativa privativa de liberdade não poderá exceder o prazo máximo de:
A) 6 (seis) meses.
B) 1 (um) ano.
C) 2 (dois) anos.
D) 3 (três) anos.

29.  Com  relação  às  entidades  de  atendimento  previstas  no  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente, é correto afirmar que:
A) as entidades não governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
B) as entidades governamentais serão fiscalizadas exclusivamente pelo Ministério Público, e as não
governamentais, pelo Conselho Tutelar.
C) as entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar deverão incentivar, sempre
que possível, a transferência para outras entidades de adolescentes abrigados.
D) é vedada a criação de entidade com programa de internação.

30. Segundo o ECA (Lei nº 8.069/90), nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos de
idade  poderá  viajar  para  fora  da  comarca  onde  reside  desacompanhado  dos  pais  ou
responsáveis, sem expressa autorização judicial, a não ser quando viajar:
A) na companhia de qualquer dos ascendentes ou colaterais menores de idade.
B) na companhia de pessoa maior de idade, bastando a autorização verbal dos pais ou responsáveis.
C) para comarca contígua à de sua residência, se na mesma unidade da federação, ou incluída na
mesma região metropolitana.
D) acompanhada de pessoa maior de idade.

31. De acordo com o ECA, é atribuição dos conselhos tutelares:
A) requisitar, diretamente,  serviço público na área previdenciária,  com o intuito de promover a
execução de suas decisões.
B) registrar ocorrência policial em defesa do interesse de menor em situação de risco por fato que
constitua infração penal contra os direitos da criança e do adolescente.
C) representar, judicialmente, o interesse de menores nas ações de perda do poder familiar depois de
esgotadas as possibilidades de manutenção da criança junto à família natural.
D) elaborar proposta orçamentária a fim de assegurar programas de atendimento aos direitos da
criança e do adolescente.

32. Aquele que submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a
vexame ou a constrangimento terá a seguinte pena:



                         

A) detenção de seis meses a dois anos.
B) multa de dois salários mínimos.
C) detenção de seis meses.
D) multa de até cinco salários mínimos.

33.  O  prazo  máximo  para  o  término  do  procedimento  de  apuração  de  ato  infracional
praticado por adolescente, estando o mesmo internado provisoriamente, é de:
A) 30 (trinta) dias.
B) 30 (trinta) dias prorrogáveis por mais 30 (trinta).
C) 45 (quarenta e cinco) dias.
D) 60 (sessenta) dias.

34.  Julgue  a  assertiva  com  base  no  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente.  Promover  o
inquérito  civil  e  a  ação  civil  pública  para  a  proteção  dos  direitos  individuais,  difusos  ou
coletivos inerentes à infância e à adolescência compete:
A) ao Conselho Tutelar.
B) ao Ministério Público.
C) à autoridade policial.
D) à Procuradoria Geral do Estado.

35. São princípios que regem a aplicação de medidas socioeducativas, de acordo com o artigo
100 do ECA (Lei nº 8.069/90), salvo:
A) proteção integral e prioritária.
B) responsabilidade primária e solidária do poder público.
C) interesse superior da criança e do adolescente.
D) intervenção máxima.

36. Assinale a opção correta acerca da Lei n.º 12.594/2012, que institui o Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (SINASE).
A)  É vedado ao juiz aplicar nova medida de internação, por ato infracional praticado anteriormente,
a adolescente que já tenha concluído o cumprimento de medida socioeducativa dessa natureza.
B) É garantido aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação o direito
de receber visita de filhos, desde que maiores de dois anos de idade.
C) Cabe ao diretor da entidade de atendimento socioeducativo designar socioeducando com bom
comportamento para desempenhar função de apuração e aplicação de sanção disciplinar.
D) É direito absoluto do adolescente ser incluído em programa de meio aberto quando inexistir vaga
para o cumprimento de medida de privação da liberdade no domicílio de sua residência familiar.

37. João, estudante menor de idade, tentou conversar com a diretora da escola sobre critérios
de avaliação utilizados por um professor. A diretora considerou tal atitude improcedente, não
viabilizou diálogo e encerrou o caso. Com base nessa situação hipotética, e à luz do Estatuto
da  Criança  e  do  Adolescente  (ECA),  Lei  nº  8.069/90,  Capítulo  IV, assinale  a  alternativa
correta. 
A) A competência para apurar critérios avaliativos é dever restrito à equipe pedagógica. A diretora
agiu conforme o ECA, pelo qual a contestação por parte de estudantes pode ser interpretada como
desrespeito.
B) A fim de proteger e assegurar o direito à aprendizagem do estudante, a atitude da diretora foi
coerente  com  os  princípios  educacionais  que  orientam que  as  avaliações  escolares  devem  ser
consideradas medidas socioeducativas invioláveis.



                         

C)  A atitude  da  diretora  violou  o  ECA,  visto  que  essa  lei  assegura  o  direito  da  criança  e  do
adolescente de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores.
D) Visando garantir o respeito e a autonomia do professor em sala de aula, o ECA estabelece que os
dirigentes  de estabelecimentos  de ensino  devem considerar  contestações  de estudantes  somente
quando houver elevados níveis de repetência, razão pela qual a diretora agiu corretamente.

38.  O  direito  à  Educação,  nos  termos  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  (ECA),
assegura à criança e ao adolescente:
A) participar das atividades extraclasse sem ônus para a família.
B) acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.
C) bolsa de estudo, sempre que a família provar insuficiência de recursos.
D) merenda escolar com produtos orgânicos.

39.  Às crianças menores  de 12 anos,  autoras de ato infracional  de qualquer tipo,  o  ECA
determina ao Conselho Tutelar aplicar medidas:
A) de liberdade assistida em estabelecimento correcional.
B) de prestação de serviços à comunidade.
C) de proteção.
D) socioeducativas.

40. De acordo com o ECA, é obrigação e compete aos pais ou responsáveis, respectivamente:
A)  auxiliar  os  filhos  nas  pesquisas  e  exercícios  escolares  e  levá-los  a  atividades  culturais  e
esportivas.
B) ensinar o filho a cuidar do material escolar e manter sua higiene pessoal.
C) zelar pelo bom desempenho dos estudos na escola e garantir um bom comportamento em sala de
aula.
D) matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino e zelar, junto ao poder público, pela
frequência à escola.

41.  A  respeito  das  medidas  socioeducativas  estipuladas  pelo  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente, assinale a alternativa correta.
A) A internação poderá ser aplicada desde logo, ainda que haja outra medida mais adequada, desde
que as circunstâncias de cometimento do ato infracional autorizem a medida extrema.
B) A prestação de serviços à comunidade não excederá 6 meses.
C) O regime de semiliberdade pode ser determinado desde o início, ou como forma de transição
para o aberto, após decisão judicial fundamentada.
D) Em situação excepcional de maneira fundamentada, será admitido o trabalho forçado.

42. Analise as assertivas no que se refere aos dispositivos da Lei nº 8.069/1990, que dispõe
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e dá outras providências. 
I - Os profissionais que atuam no cuidado diário de crianças na primeira infância receberão
formação específica para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico.
II  -  O  Conselho  Tutelar  é  órgão  permanente  e  autônomo,  de  natureza  jurisdicional,
encarregado  pela  sociedade  de  zelar  pelo  cumprimento  dos  direitos  da  criança  e  do
adolescente.
III  -  Excepcionalmente,  nos  casos  expressos  em lei,  aplica-se  o  Estatuto  da Criança e  do
Adolescente às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.
IV - Considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente aquela
entre doze e dezoito anos de idade.



                         

Estão corretas:
A) I, II e III.
B) I, II e IV.
C) I, III e IV.
D) II, III e IV.

43.  Os  órgãos  públicos  e  as  organizações  da  sociedade  civil,  que  integram o  Sistema  de
Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, deverão exercer suas funções, em rede, a
partir de três eixos estratégicos de ação: I - defesa dos direitos humanos; II - promoção dos
direitos humanos; e III - controle da efetivação dos direitos humanos.
No que diz respeito ao eixo da “promoção dos direitos humanos”, é correto afirmar que:
A) se caracteriza pela garantia do acesso à justiça, ou seja, pelo recurso às instâncias públicas e
mecanismos jurídicos de proteção legal dos direitos humanos da infância e da adolescência, para
assegurar a impositividade deles e sua exigibilidade.
B)  comporta  políticas  públicas  universais,  especialmente  as  políticas  sociais,  que  asseguram o
acesso de todas as crianças e adolescentes a seus serviços, incluindo a atenção ao adolescente em
conflito com a lei.
C) se responsabiliza pelos serviços e programas de execução de medidas específicas de proteção de
direitos humanos, em especial, de crianças e adolescentes em conflito com a lei.
D) se faz através da atuação das instâncias públicas colegiadas deliberativas, assegurada a paridade
da participação de órgãos governamentais e de entidades sociais.

44. É da competência dos órgãos que compõem o Sistema de Garantia de Direitos da Criança
e do Adolescente:
A) indicar o Conselho Tutelar para a condução do adolescente autor de ato infracional à Delegacia
Especializada.
B) atribuir ao Centro Especializado de Assistência Social a execução da medida socioeducativa de
semiliberdade.
C)  indicar  o  Ministério  Público  como  destinatário  de  notícia  de  fato  que  constitua  infração
administrativa contra os direitos da criança ou do adolescente, inclusive violência institucional.
D) atribuir aos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente a atividade fiscalizatória sobre
as entidades que executam programas socioeducativos em regime de internação.

45. Compete ao Conselho Tutelar:
A) colocar em família substituta a criança ou o adolescente que se encontre abandonado ou em
situação de perigo.
B) exortar os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental à realização de recenseamento
periódico dos educandos.
C) promover  a oitiva informal  do adolescente apreendido em flagrante de ato infracional  e em
seguida encaminhá-lo à autoridade policial competente.
D) receber as comunicações dos dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental a respeito de
maus-tratos envolvendo alunos e encaminhá-las ao Ministério Público.

46. Com relação aos princípios que regem a aplicação das medidas específicas de proteção,
assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.
(  )  A promoção dos  direitos  e  a  proteção  da criança  e  do adolescente  deve  ser  efetuada,
respeitando a intimidade, o direito à imagem e a reserva da sua vida privada.
(  ) A responsabilidade do poder público é primária e solidária.
(   )  A intervenção  para  a  efetiva  promoção  dos  direitos  e  a  proteção  da  criança  e  do



                         

adolescente deve ser feita por todos.
As afirmativas são, respectivamente:
A) F, F e V.
B) V, V e F.
C) V, F e F.
D) F, V e V.

47. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado
pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. De acordo
com o exposto, analise as afirmativas a seguir.
I. Cada Conselho Tutelar será composto, na forma da lei, por 5 (cinco) membros, escolhidos
pela população local para mandato de 4 (quatro) anos, inadmitida a recondução.
II. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a
pedido de quem tenha legítimo interesse.
III. Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento
do convívio familiar, comunicará imediatamente 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.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
A) I.
B) III.
C) II e III.
D) I e II.

48. 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) isolamento de cada criança.
B) não desmembramento de grupos de irmãos.
C) restrição de direitos com fins educacionais.
D) definição do dirigente da entidade como adotante.

49. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90),  quando são
ameaçados ou violados os direitos, são aplicáveis e cabíveis as medidas de proteção à criança e
ao adolescente. Sobre a situação de ameaça ou violação prevista no Estatuto da Criança e do
Adolescente que sugira a aplicação das respectivas medidas de proteção, marque V para as
alternativas verdadeiras e F para as falsas. Em seguida assinale a sequência correta:
(  ) Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável.
(  ) Em razão de sua conduta.
(  ) Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado.
(  ) Por atraso na liberação do benefício Bolsa Família, quando legalmente solicitado.
A) V, V, V, F.
B) F, V, F, F.
C) V, F, F, V.
D) F, V, F, V.

50. Diogo tem 8 anos e João, 16. Ambos são filhos de Alfredoa, usuária problemática de álcool



                         

e drogas e que se encontra longe do lar há várias semanas. A paternidade não foi declarada.
Eles não têm contato com outros parentes e, com o sumiço da mãe, permaneceram morando
em sua residência, desacompanhados de outros adultos. Contam com a ajuda de uma vizinha
para auxiliá-los. Nenhum dos dois está frequentando escola, mas João trabalha. Segundo as
regras e princípios da legislação vigente:
A) por se tratar de dois irmãos, com vínculo entre si, em nenhuma hipótese podem ser acolhidos em
serviços distintos, nem é possível, sem que ambos concordem, o encaminhamento de Diogo para
adoção separadamente de João.
B) caso a Justiça decrete a perda do poder familiar de Alfredo sobre os filhos, ainda que ela se
recupere  do  quadro  de  dependência  de  drogas,  eles  não  mais  poderão  voltar  a  viver  em  sua
companhia.
C)  conhecido  o  caso  pelas  autoridades  de  proteção,  tanto  João  quanto  Diogo  devem  ser
obrigatoriamente  encaminhados a  serviços  de acolhimento  institucional,  desde que,  no  caso de
Diogo, haja expressa anuência à medida, colhida em audiência judicial na presença do Promotor de
Justiça.
D) caso sejam acolhidos, deve o respectivo serviço de acolhimento, elaborar imediatamente o Plano
Individual de Atendimento, que deve prever, entre outras providências, a preservação do vínculo
dos irmãos com a vizinha, a busca pela genitora e seu encaminhamento para tratamento, além da
procura por familiares extensos.
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