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Prova Escrita Conselho Tutelar 
Edital 001/2019 e 002/2019/CMDCA 

 
 
Data: 28/06/2019 

Nome:__________________________________________________________  

RG: ___________________________________________________________ 

Assinatura do candidato: ___________________________________________ 

 
ORIENTAÇÕES: 

 

1) Verifique se este caderno contém 20 (vinte) questões objetivas de valor unitário de 05 

(cinco) pontos, numeradas de 1 a 20. 

2) Você deverá ler cuidadosamente cada uma das questões e assinalar apenas UMA 

resposta correta a ser marcada com caneta esferográfica de tinta azul ou preta na folha 

de respostas. 

3) Mais de uma resposta assinalada na folha de respostas implicará na anulação da 

questão.  

4) Na folha de respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas 

deve ser feita preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos 

5) Não será permitida qualquer rasura, bem como o uso de corretores de qualquer 

natureza na Folha de Respostas, implicando na anulação da questão.  

6) Os três últimos candidatos deverão aguardar até que todos completem a prova e 

deverão presenciar o lacre do envelope contendo todas as provas, com assinaturas do 

aplicador e dos referidos candidatos.  

7) Devolver esse caderno ao aplicador, juntamente com a Folha de respostas. 

8) O candidato poderá utilizar o espaço abaixo da linha pontilhada para anotar as 

resposta para conferência posterior do gabarito. 

9) A prova terá duração de 03 (três) horas após o seu início.  

10) Não serão permitidas consultas e nem uso de qualquer tipo de recurso tecnológico.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Prova Escrita Conselho Tutelar 
Edital 001/2019 e 002/2019/CMDCA 

 

Data: 28/06/2019 

Nome:__________________________________________________________ 

RG: ___________________________________________________________ 

Assinatura do candidato: ___________________________________________ 

 
FOLHA DE RESPOSTAS 

 

QUESTÃO A B C D 

1.  О  О  О  О  

2.  О  О  О  О  

3.  О  О  О  О  

4.  О  О  О  О  

5.  О  О  О  О  

6.  О  О  О  О  

7.  О  О  О  О  

8.  О  О  О  О  

9.  О  О  О  О  

10.  О  О  О  О  

11.  О  О  О  О  

12.  О  О  О  О  

13.  О  О  О  О  

14.  О  О  О  О  

15.  О  О  О  О  

16.  О  О  О  О  

17.  О  О  О  О  

18.  О  О  О  О  

19.  О  О  О  О  

20.  О  О  О  О  
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Prova Escrita Conselho Tutelar 
Edital 001/2019 e 002/2019/CMDCA 

 
QUESTÃO 1:  

Julgue as assertivas a seguir, de acordo com as disposições do Estatuto da Criança e do 

Adolescente: 

 

De acordo com o art. 98, do ECA, as medidas de proteção à criança e ao adolescente são 

aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente 

forem ameaçados ou violados: 

I -  por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 

II -  por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 

III -  em razão da conduta da criança ou do adolescente. 

 

Nesta linha, pode-se afirmar que: 

A) apenas a afirmativa I está correta; 

B) apenas as afirmativas I e II estão corretas; 

C) apenas as afirmativas II e III estão corretas; 

D) todas as afirmativas estão corretas. 

  

QUESTÃO 2: 

A Lei Federal nº 13.798/2019, diploma alterador do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

instituiu: 

A) a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência; 

B) a Semana Nacional de Prevenção da Drogadição na Adolescência; 

C) a Semana Nacional de Prevenção do Tráfico de Crianças e Adolescentes; 

D) a Semana Nacional do Carnaval Infantil; 

 

QUESTÃO 3: 

De acordo com as normas previstas na Lei Federal nº 12.594/2012 (SINASE), compete ao 

ente municipal: 

A) criar, desenvolver e manter programas para a execução das medidas socioeducativas de 

semiliberdade e internação; 

B) criar, desenvolver e manter programas para a execução das medidas socioeducativas de 

liberdade assistida e internação; 
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C) criar e manter programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas 

em meio aberto; 

D) criar, desenvolver e manter programas para a execução das medidas socioeducativas de 

semiliberdade e liberdade assistida; 

 

QUESTÃO 4: 

Segundo as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, entende-se por família 

extensa: 

A) 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; 

B) aquela formada somente pelos pais, em conjunto, e seus descendentes; 

C) aquela formada por qualquer dos pais e seus descendentes; 

D) aquela formada pelos núcleos de atendimento dos programas do tipo "família acolhedora"; 

 

QUESTÃO 5: 

Analise as assertivas, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente: 

I -  Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar 

ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis) meses, 

devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por 

equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela 

possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta, em 

quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei. 

II -  A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional 

não se prolongará por mais de 18 (dezoito meses), salvo comprovada necessidade que 

atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. 

 

Pode-se afirmar que: 

A) todas são verdadeiras; 

B) apenas a assertiva I é verdadeira; 

C) apenas a assertiva II é verdadeira; 

D) todas são falsas. 
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QUESTÃO 6: 

Conforme disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, são formas de colocação em 

família substituta, EXCETO: 

A) tutela; 

B) guarda; 

C) adoção; 

D) curatela. 

 

QUESTÃO 7:  

Conforme recente alteração do art. 83, do ECA, o adolescente pode realizar viagens 

interestaduais, sem a companhia de seus pais, parentes ou outros responsáveis; e 

independente de decisão judicial, a partir de: 

A) 12 anos; 

B) 14 anos; 

C) 16 anos; 

D) 18 anos. 

 

QUESTÃO 8: 

Conforme Lei Federal nº 12.594/2012 (SINASE), são objetivos das medidas socioeducativas, 

EXCETO: 

A) a prevalência do caráter retributivo (punitivo) da medida socioeducativa, em detrimento do 

viés educativo, em qualquer hipótese; 

B) a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, 

sempre que possível incentivando a sua reparação; 

C) a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais, por 

meio do cumprimento de seu plano individual de atendimento; 

D) a desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sentença como 

parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos, observados os limites 

previstos em lei. 

 

QUESTÃO 9: 

Conforme as normas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, os dirigentes de 

estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: 

A) maus-tratos envolvendo seus alunos, somente; 
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B) maus-tratos envolvendo seus alunos; reiteração de faltas injustificadas e de evasão 

escolar, esgotados os recursos escolares; elevados níveis de repetência; 

C) maus-tratos envolvendo seus alunos; mau comportamento em sala de aula, mesmo antes 

da tentativa de resolução do problema junto aos pais; elevados níveis de repetência; 

D) elevados níveis de repetência, somente. 

 

QUESTÃO 10: 

Ao adolescente processado pelo cometimento de ato infracional, são asseguradas, entre 

outras, as seguintes garantias, EXCETO: 

A) pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante citação ou meio 

equivalente; 

B) igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e 

produzir todas as provas necessárias à sua defesa; 

C) defesa técnica por advogado, ou estagiário do curso de direito; 

D) assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na forma da lei; 

 

QUESTÃO 11: 

Conforme art. 137, do Estatuto da Criança e do Adolescente, as decisões do Conselho 

Tutelar somente poderão ser revistas; 

A) pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse; 

B) pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA; 

C) pelo Ministério Público Estadual; 

D) pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA; 

 

QUESTÃO 12: 

Conforme art. 70-A, do ECA,  terão prioridade de atendimento nas ações e políticas públicas de 

prevenção e proteção: 

A) as famílias com crianças e adolescentes quilombolas; 

B) as famílias com crianças e adolescentes indígenas; 

C) as famílias com crianças e adolescentes com deficiência; 

D) nenhuma das alternativas anteriores; 
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QUESTÃO 13: 

Conforme art. 201, e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente, compete ao 

Ministério Público Estadual, para atuação na proteção de crianças e adolescentes: 

A) promover o inquérito civil, o inquérito policial e a ação civil pública para a proteção dos 

interesses individuais, difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência, inclusive 

os definidos no art. 220, § 3º inciso II, da Constituição Federal; 

B) efetuar recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública 

afetos à criança e ao adolescente, fixando prazo razoável para sua perfeita adequação, as 

quais terão força de decisão judicial; 

C) conceder perdão judicial ao adolescente infrator, o qual independe de homologação 

judicial; 

D) expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não 

comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela polícia civil ou 

militar; 

 

QUESTÃO 14: 

É diretriz da política de atendimento prevista no ECA (art. 88, I): 

A) a municipalização do atendimento; 

B) a estadualização do atendimento; 

C) a federalização do atendimento; 

D) a internacionalização do atendimento; 

 

QUESTÃO 15: 

De acordo com as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, e da Lei do SINASE, são 

medidas socioeducativas em meio aberto, EXCETO: 

A) prestação de serviços à comunidade; 

B) liberdade assistida; 

C) internação em estabelecimento educacional; 

D) obrigação de reparar o dano; 

 

QUESTÃO 16: 

Conforme regramento acerca do atendimento de saúde das gestantes previsto no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, extrai-se que: 
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A) a gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação, e à 

prevalência da realização do parto cesariana e outras intervenções cirúrgicas, 

independentemente dos motivos médicos, como regra; 

B) a gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e a parto 

natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções 

cirúrgicas por motivos médicos; 

C) a gestante e a parturiente têm direito a 2 (dois) acompanhantes de sua preferência durante 

o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato; 

D) a gestante e a parturiente não têm direito a acompanhante de sua preferência durante o 

período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato; 

 

QUESTÃO 17: 

Considerando as normas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, atinentes aos 

Direitos de informação, Cultura, Lazer, Esportes, Diversões e Espetáculos, de Crianças e 

Adolescentes, verifica-se que as revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil 

poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios apenas de: 

A) jogos eletrônicos, excluídos os jogos de azar; 

B) bebidas alcoólicas; 

C) tabaco; 

D) armas e munições; 

 

QUESTÃO 18: 

Conforme art. 54, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever do Estado assegurar à 

criança e ao adolescente: 

A) ensino religioso, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 

idade própria; 

B) progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio EAD (ensino médio 

à distância); 

C) atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente 

nas entidades de atendimento exclusivo aos portadores de deficiência; 

D) atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade; 
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QUESTÃO 19: 

Consoante art. 95, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar possui 

atribuição para fiscalizar: 

A) as entidades governamentais e não-governamentais de atendimento de Crianças e 

Adolescentes; 

B) somente entidades governamentais de atendimento à Crianças e Adolescentes; 

C) somente entidades não-governamentais de atendimento à Crianças e Adolescentes; 

D) somente as entidades governamentais de atendimento de Crianças e Adolescentes, que 

realizem serviços de acolhimento institucional; 

 

QUESTÃO 20: 

Em relação ao Direito à Educação de Crianças e Adolescentes, verifica-se que o Estatuto da 

Criança e do Adolescente aponta que: 

A) os pais ou responsável não têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede 

regular de ensino, uma vez que cabe ao poder público fiscalizar a evasão escolar; 

B) os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular 

de ensino; 

C) os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede de 

ensino superior privada, independentemente de sua condição financeira; 

D) os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos, quando estes 

forem deficientes, na rede complementar de ensino, ainda que inexista a disponibilização 

deste serviço pelo poder público. 


