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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO – CONSELHO TUTELAR

PROCESSO ELETIVO/2015

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante

das provas e das normas que regem esse Processo Eletivo.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.

2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D

e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

3. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o

preenchimento da grade de respostas.

4. Nenhuma informação sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal.

5. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar e calcular.

6. Certifique-se de que este caderno contém 60 (sessenta) questões. Caso contrário, solicite ao

fiscal da sala a sua substituição.

Boa prova!

CONSELHEIRO TUTELAR
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ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

Para responder às questões desta prova,
considere a Lei nº 8.069/1990 que dispõe
sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA).

QUESTÃO 01 – Henrique tem cinco anos, foi
privado do convívio com sua família natural, pois
seus pais biológicos faziam uso de substâncias
entorpecentes, e está inserido em um programa
de acolhimento familiar, ou seja, mora com uma
família na modalidade de guarda subsidiada. De
acordo com o ECA, essa criança terá sua
situação reavaliada, no máximo, a cada:

A) Três meses.
B) Seis meses.
C) Nove meses.
D) Doze meses.
E) Dezoito meses.

QUESTÃO 02 – Criança, de apenas seis anos,
sofre abuso sexual e maus-tratos de seu pai
constantemente. Foi realizada uma denúncia
anônima, onde se verificou a veracidade desses
abusos. Nesse sentido, a autoridade judiciária
poderá determinar, como medida cautelar:

A) Multa ao agressor.
B) Trabalho comunitário.
C) O afastamento do agressor da moradia

comum.
D) Prisão preventiva.
E) Solicitação de parecer do agressor perante o

fato.

QUESTÃO 03 – Conforme o Art. 178, o
adolescente a quem se atribua autoria de ato
infracional não poderá ser conduzido ou
transportado __________________________
veículo policial, em condições atentatórias à sua
dignidade, ou que impliquem risco à sua
integridade física ou mental, sob pena de
responsabilidade.

Assinale a alternativa que preenche
corretamente a lacuna do trecho acima.

A) em compartimento fechado de
B) em compartimento aberto de
C) algemado, dentro do
D) livremente, dentro do
E) desacompanhado, dentro do

QUESTÃO 04 – João quer se candidatar a
membro do Conselho Tutelar. Quais são os
requisitos exigidos para sua candidatura?

I. Reconhecida idoneidade moral.
II. Idade superior a vinte e um anos.

III. Residir no município.
IV. Ensino Superior Completo.

Quais estão corretos?

A) Apenas I.
B) Apenas I e III.
C) Apenas II e IV.
D) Apenas I, II e III.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 05 – 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. Essa atribuição cabe
ao:

A) Conselho Tutelar.
B) Poder Executivo.
C) Poder Judiciário.
D) Poder Legislativo.
E) Conselho de Pais e Mestres.

QUESTÃO 06 – Conforme o Art. 172, o
adolescente apreendido em flagrante de ato
infracional será, desde logo, encaminhado

A) à autoridade policial competente.
B) à autoridade judiciária competente.
C) à assistência social competente.
D) aos pais ou responsáveis.
E) aos tutores.

QUESTÃO 07 – O prazo máximo e
improrrogável para a conclusão do
procedimento para aplicação da medida
socioeducativa, estando o adolescente
internado provisoriamente, será de:

A) Trinta dias.
B) Trinta e cinco dias.
C) Quarenta dias.
D) Quarenta e cinco dias.
E) Cinquenta dias.
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QUESTÃO 08 – Conforme o Art. 174,
comparecendo qualquer dos pais ou
responsável, o adolescente será prontamente
liberado pela autoridade policial, sob termo de
compromisso e responsabilidade de sua
apresentação ao representante
_____________, no mesmo dia ou, sendo
impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto
quando, pela gravidade do ato infracional e sua
repercussão social, deva o adolescente
permanecer sob internação para garantia de sua
segurança pessoal ou manutenção da ordem
pública.

Assinale a alternativa que preenche
corretamente a lacuna do trecho acima.

A) do Juizado da Infância e Juventude
B) do Ministério Público
C) da Delegacia
D) da Assistência Social
E) do Conselho Tutelar

QUESTÃO 09 – Os menores de
______________________ serão
representados e os maiores de
__________________ e menores de
____________________ assistidos por seus
pais, tutores ou curadores, na forma da
legislação civil ou processual.

Assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas do trecho acima.

A) dezesseis anos – dezesseis – dezoito anos
B) quinze anos – quinze – vinte anos
C) dezesseis anos – dezesseis – vinte e um anos
D) quatorze anos – quatorze – dezoito anos
E) quinze anos – quinze – vinte e um anos

QUESTÃO 10 – 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.

QUESTÃO 11 – O ECA afirma que é dever da
família, da comunidade, da sociedade em geral
e do poder público assegurar, com absoluta
prioridade, a efetivação dos direitos referentes
à:

I. Alimentação.
II. Cultura.

III. Moradia.
IV. Lazer.

Quais estão corretos?

A) Apenas I e IV.
B) Apenas II e III.
C) Apenas I, II e III.
D) Apenas I, II e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 12 – A criança e o adolescente têm
direito à educação, visando ao pleno
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o
exercício da cidadania e qualificação para o
trabalho, NÃO lhes sendo assegurado:

A) Igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola.

B) Direito de contestar critérios pedagógicos,
podendo recorrer às instâncias jurídicas.

C) Direito de ser respeitado por seus
educadores.

D) Acesso à escola pública e gratuita próxima de
sua residência.

E) Direito de organização e participação em
entidades estudantis.

QUESTÃO 13 – De acordo com o Art. 54, o
acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito
público

A) Objetivo.
B) Intangível.
C) Fundamental.
D) Subjetivo.
E) Coletivo.

QUESTÃO 14 - Deferida a concessão da guarda
provisória ou do estágio de convivência, a
criança ou o adolescente será entregue ao
interessado, mediante Termo de:

A) Responsabilidade.
B) Aceite.
C) Convivência.
D) Concessão.
E) Consentimento.
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QUESTÃO 15 – Em relação ao procedimento
para a perda ou a suspensão do poder familiar,
a petição inicial indicará:

I. A autoridade judiciária a que for dirigida.
II. O nome, o estado civil, a profissão e a

residência do requerente e do requerido,
dispensada a qualificação em se tratando de
pedido formulado por representante do
Ministério Público.

III. A exposição sumária do fato e o pedido.
IV. As provas que serão produzidas,

oferecendo, desde logo, o rol de
testemunhas e documentos.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas I e III.
C) Apenas II e IV.
D) Apenas I, II e III.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 16 – De acordo com o Art. 63 da
referida Lei, em relação aos princípios da
formação técnico-profissional, analise as
assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras,
ou F, se falsas.

(  ) Garantia de acesso e frequência obrigatória
ao ensino regular.

(  ) Atividade compatível com o
desenvolvimento da criança.

(  ) Horário especial para o exercício das
atividades.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – V – V.
B) V – F – F.
C) F – V – F.
D) F – F – V.
E) V – F – V.

QUESTÃO 17 – Em relação ao requerido, qual
o prazo que ele tem para oferecer resposta
escrita, indicando as provas que serão
produzidas, oferecendo, desde logo, o rol de
testemunhas e documentos?

A) Cinco dias.
B) Dez dias.
C) Quinze dias.
D) Vinte dias.
E) Trinta dias.

QUESTÃO 18 – Conforme o Art. 189, a
autoridade judiciária não aplicará qualquer
medida, desde que reconheça na sentença:

I. Estar provada a inexistência do fato.
II. Não haver prova da existência do fato.

III. Constituir o fato ato infracional.
IV. Não existir prova de ter o adolescente

concorrido para o ato infracional.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas III e IV.
C) Apenas I, II e IV.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 19 – Conforme o Art. 190, analise as
assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras,
ou F, se falsas, em relação a quem será feita a
intimação da sentença que aplicar medida de
internação ou regime de semiliberdade.

(  ) Ao adolescente.
(  ) Ao seu defensor.
(  ) Quando não for encontrado o adolescente,

a seus pais ou responsável, sem prejuízo do
defensor.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) F – F – V.
B) F – V – F.
C) V – V – V.
D) V – F – V.
E) V – F – F.

QUESTÃO 20 – Competirá à autoridade
judiciária disciplinar, a entrada e permanência
de criança ou adolescente, desacompanhado
dos pais ou responsável, em estádios, bailes,
teatros, cinemas, através dos seguintes
documentos:

I. Alvarás.
II. Portarias.

III. Ofícios.
IV. Requerimentos.

Quais estão corretos?

A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas III e IV.
D) Apenas I, II e IV.
E) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 21 - São requisitos para a concessão
de pedidos de colocação em família substituta:

I. Qualificação completa do requerente e de
seu eventual cônjuge, ou companheiro, com
expressa anuência deste.

II. Indicação de eventual parentesco do
requerente e de seu cônjuge, ou
companheiro, com a criança ou
adolescente, especificando se tem ou não
parente vivo.

III. Qualificação completa da criança ou
adolescente e de seus pais, se conhecidos.

IV. Indicação do cartório onde foi inscrito
nascimento, anexando, se possível, uma
cópia da respectiva certidão.

V. Declaração sobre a existência de bens,
direitos ou rendimentos relativos à criança
ou ao adolescente.

Quais estão corretos?

A) Apenas I, III e IV.
B) Apenas II, IV e V.
C) Apenas I, II, III e IV.
D) Apenas II, III, IV e V.
E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 22 – Conhecer de representações
promovidas pelo Ministério Público, para
apuração de ato infracional atribuído a
adolescente, aplicando as medidas cabíveis é de
competência

A) do Conselho Tutelar.
B) da Justiça da Família e do Trabalho.
C) do Poder Legislativo.
D) do Poder Executivo.
E) da Justiça da Infância e da Juventude.

QUESTÃO 23 – Conforme o Art. 196,
______________ a defesa no prazo legal, a
autoridade judiciária dará vista dos autos do
Ministério Público, por ________, decidindo em
igual prazo.

Assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas do trecho acima.

A) sendo apresentada – cinco dias
B) sendo apresentada – dez dias
C) não sendo apresentada – três dias
D) não sendo apresentada – cinco dias
E) não sendo apresentada – dez dias

QUESTÃO 24 – Conforme o Art. 201, compete
ao Ministério Público, EXCETO:

A) Conceder a remissão como forma de exclusão
do processo.

B) Acompanhar os procedimentos relativos às
infrações atribuídas a adolescentes e jovens
adultos.

C) Promover e acompanhar as ações de
alimentos e os procedimentos de suspensão
e destituição do poder familiar, nomeação e
remoção de tutores, curadores e guardiães,
bem como oficiar em todos os demais
procedimentos da competência da Justiça da
Infância e da Juventude.

D) Instaurar sindicâncias, requisitar diligências
investigatórias e determinar a instauração de
inquérito policial, para apuração de ilícitos ou
infrações às normas de proteção à infância e
à juventude.

E) Zelar pelo efetivo respeito aos direitos e
garantias legais assegurados às crianças e
adolescentes, promovendo as medidas
judiciais e extrajudiciais cabíveis.

QUESTÃO 25 – Conforme o Art. 205, as
manifestações processuais do representante do
Ministério Público deverão ser

A) fundamentadas.
B) revisadas.
C) entregues ao judiciário responsável.
D) encaminhadas à assistência social.
E) outorgadas pelo Juiz da comarca.

QUESTÃO 26 – A adoção atribui a condição de
_______ ao adotado, com os mesmos direitos e
deveres, inclusive ___________, desligando-o
de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo
os __________ matrimoniais.

Assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas do trecho acima.

A) ente – irrisórios – relacionamentos
B) criança – transitórios – contratos
C) ente – transitórios – contratos
D) filho – sucessórios – impedimentos
E) filho – sucessórios – relacionamentos
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QUESTÃO 27 – Conforme o Art. 207, nenhum
adolescente a quem se atribua a prática de ato
infracional, ainda que ausente ou foragido, será
processado sem defensor. Em relação a esse
assunto, analise as seguintes assertivas,
assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

(  ) Se o adolescente não tiver defensor, ser-
lhe-á nomeado pelo Juiz, ressalvado o
direito de, a todo tempo, constituir outro de
sua preferência.

(  ) A ausência do defensor não determinará o
adiamento de nenhum ato do processo,
devendo o Juiz nomear substituto, ainda
que provisoriamente, ou para o só efeito do
ato.

(  ) Será dispensada a outorga de mandato,
quando se tratar de defensor nomeado ou,
sido constituído, tiver sido indicado por
ocasião de ato formal com a presença da
autoridade judiciária.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) F – F – F.
B) V – F – V.
C) V – V – F.
D) V – V – V.
E) F – V – F.

QUESTÃO 28 – Em relação à adoção, analise
as seguintes assertivas:

I. 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.

II. É permitida a adoção por procuração.
III. O adotando deve contar com, no máximo,

dezoito anos à data do pedido, salvo se já
estiver sob a guarda ou tutela dos
adotantes.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 29 – Analise as seguintes assertivas
em relação aos impedimentos à adoção:

I. Não podem adotar os ascendentes e os
irmãos do adotando.

II. Para adoção conjunta, é indispensável que
os adotantes sejam casados civilmente ou
mantenham união estável, comprovada a
estabilidade da família.

III. O adotante há de ser, pelo menos, dezoito
anos mais velho do que o adotando.

Quais estão INCORRETAS?

A) Apenas I.
B) Apenas III.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 30 – Analise as assertivas abaixo
segundo o Art. 28 da referida Lei, assinalando
V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

(  ) A colocação da criança ou do adolescente
em família substituta far-se-á mediante
guarda, tutela ou adoção,
independentemente da situação jurídica,
nos termos desta lei.

(  ) A criança ou o adolescente será
obrigatoriamente ouvido por uma equipe
interprofissional, mas sem que o seu
estágio de desenvolvimento e grau de
compreensão sobre as implicações da
medida sejam considerados, assim como
sua opinião.

(  ) Tratando-se de maior de doze anos de
idade, será necessário seu consentimento,
colhido em audiência.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – F – V.
B) V – F – F.
C) F – V – V.
D) F – V – F.
E) V – V– V.
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QUESTÃO 31 – Os dirigentes de
estabelecimentos de Ensino Fundamental
comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de:

I. Maus-tratos envolvendo seus alunos.
II. Reiteração de faltas frequentes e de evasão

escolar, esgotados os recursos públicos.
III. Elevados níveis de repetência.

Quais estão corretos?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 32 – O Art. 33 da referida Lei afirma
que a guarda da criança ou do adolescente
confere a seu detentor o direito de opor-se a
terceiros, inclusive aos pais, e obriga a
prestação de assistência:

I. Material.
II. Moral.

III. Educacional.
IV. Social.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e IV.
B) Apenas II e III.
C) Apenas I, II e III.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 33 – O vínculo da adoção constitui-
se por sentença judicial, que será inscrita no
registro civil mediante mandado do qual não se
fornecerá certidão. Analise as seguintes
assertivas sobre o assunto:

I. A inscrição consignará o nome dos
adotantes como pais, bem como o nome de
seus ascendentes.

II. O mandado judicial, que será arquivado,
cancelará o registro original do adotado.

III. Nenhuma observação sobre a origem do ato
poderá constar nas certidões do registro.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas III.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 34 – Assinale a alternativa correta
em relação ao direito à profissionalização e à
proteção ao trabalho.

A) É proibido qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos de idade, salvo na condição
de aprendiz.

B) A remuneração que o adolescente recebe
pelo trabalho efetuado ou a participação na
venda dos produtos de seu trabalho desfigura
o caráter educativo.

C) Ao adolescente até 18 anos de idade é
assegurada bolsa de aprendizagem.

D) O adolescente tem direito à profissionalização
e à proteção no trabalho, observados o
respeito à condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento e a capacitação profissional
adequada ao mercado de trabalho.

E) Trabalho educativo é a atividade laboral em
que as exigências pedagógicas relativas ao
desenvolvimento pessoal e social do
educando prevalecem sobre o aspecto
financeiro.

QUESTÃO 35 – Assinale a alternativa
INCORRETA em relação ao estágio de
convivência na adoção.

A) A adoção será precedida de estágio de
convivência com a criança ou adolescente,
pelo prazo de 15 dias, observadas as
peculiaridades do caso.

B) O estágio de convivência poderá ser
dispensado se o adotando já estiver sob a
tutela ou guarda legal do adotante durante
tempo suficiente para que seja possível
avaliar a conveniência da constituição do
vínculo.

C) A simples guarda de fato não autoriza, por si
só, a dispensa da realização do estágio de
convivência.

D) Em caso de adoção por pessoa ou casal
residente ou domiciliado fora do país, o
estágio de convivência, cumprido no
território nacional, será de, no mínimo, trinta
dias.

E) O estágio de convivência será acompanhado
pela equipe interprofissional a serviço da
Justiça da Infância e da Juventude,
preferencialmente com apoio dos técnicos
responsáveis pela execução da política de
garantia do direito à convivência familiar, que
apresentarão relatório minucioso acerca da
conveniência do deferimento da medida.
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QUESTÃO 36 – Smith e Mary, americanos e
domiciliados nos Estados Unidos, querem adotar
uma criança brasileira. Eles só poderão adotar
quando restar comprovado que:

I. A colocação em família substituta é a
solução adequada ao caso concreto.

II. Foram esgotadas todas as possibilidades de
colocação da criança ou adolescente em
família substituta brasileira, após consulta
aos cadastros na comarca ou foro regional.

III. Em se tratando de adoção de adolescente,
este foi consultado, por meios adequados ao
seu estágio de desenvolvimento, e que se
encontra preparado para a medida, não
havendo necessidade de parecer elaborado
por equipe interprofissional.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas III.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 37 – Em relação ao direito
à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer,
analise as seguintes assertivas, assinalando V,
se verdadeiras, ou F, se falsas.

(  ) O poder público estimulará pesquisas,
experiências e novas propostas relativas a
calendário, seriação, currículo,
metodologia, didática e avaliação, com
vistas à inserção de crianças e adolescentes
excluídos do Ensino Fundamental
obrigatório.

(  ) No processo educacional respeitar-se-ão os
valores culturais, artísticos e históricos
próprios do contexto social da criança e do
adolescente, garantindo-se a estes a
liberdade da criação e o acesso às fontes de
cultura.

(  ) Os municípios, com apoio dos estados e da
União, estimularão e facilitarão a destinação
de recursos e espaços para programações
culturais, esportivas e de lazer voltadas
para a infância e a juventude.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – V – V.
B) V – F – V.
C) F – F – F.
D) F – V – F.
E) F – F – V.

QUESTÃO 38 – Analise o texto abaixo de
acordo com o referido Estatuto:

A criança e o adolescente 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
(1ª parte). Por essa razão, é assegurado à
gestante, através do Sistema Único de Saúde, o
atendimento pré e perinatal e também a
assistência psicológica à gestante e à mãe, no
período pré e pós-natal por incumbência do
Poder Público (2ª parte). Contudo, a assistência
psicológica não será ofertada às gestantes ou
mães que manifestem interesse em entregar
seus filhos para adoção (3ª parte).

Sobre as partes do trecho acima, pode-se
afirmar que:

A) Apenas a 1ª parte está correta.
B) Apenas a 3ª parte está correta.
C) Apenas a 1ª e a 2ª parte estão corretas.
D) Apenas a 2ª parte está incorreta.
E) Todas as partes do trecho estão incorretas.

QUESTÃO 39 – De acordo com o Capítulo II da
referida Lei, Art. 17, o direito ao respeito
consiste na __________ da integridade física,
psíquica e moral da criança e do adolescente,
abrangendo a preservação da imagem, da
identidade, da autonomia, __________, ideias
e crenças, dos espaços e ___________.

Assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas do trecho acima.

A) preservação – dos bens – princípios
B) segurança – dos princípios – das brincadeiras
C) inviolabilidade – das fraquezas – objetos

pessoais
D) preservação – da cultura – das brincadeiras
E) inviolabilidade – dos valores – objetos

pessoais
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QUESTÃO 40 – Em relação à Seção I, Da
Informação, Cultura, Lazer, Esportes, Diversões
e Espetáculos, analise as seguintes assertivas,
assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

(  ) As crianças menores de dez anos somente
poderão ingressar e permanecer nos locais
de apresentação ou exibição quando
acompanhadas dos pais ou responsável.

(  ) Os responsáveis pelas diversões e
espetáculos públicos deverão afixar, em
lugar visível e de fácil acesso, à entrada do
local de exibição, informação destacada
sobre a natureza do espetáculo e a faixa
etária especificada no certificado de
classificação.

(  ) As emissoras de rádio e televisão somente
exibirão, no horário recomendado para o
público infantojuvenil, programas com
finalidades educativas, esportivas, culturais
e jornalísticas.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – F – V.
B) F – V – V.
C) F – F – F.
D) V – V – F.
E) V – V – V.

QUESTÃO 41 – Em uma ação que tenha por
objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou
não fazer, o juiz concederá a tutela específica da
obrigação ou determinará providências que
assegurem o resultado prático equivalente ao do
adimplemento. Dessa forma, o juiz poderá
impor multa diária ao réu, independentemente
de:

A) Pedido do réu.
B) Autorização do autor.
C) Pedido do autor.
D) Pedido do juiz.
E) Autorização do réu.

QUESTÃO 42 – Sofia gostaria de realizar uma
petição inicial. Para isso, ela deve requerer às
autoridades competentes as certidões e
informações que julgar necessárias. Qual o
prazo para Sofia obter essas informações?

A) Cinco dias.
B) Quinze dias.
C) Vinte dias.
D) Vinte e cinco dias.
E) Trinta dias.

QUESTÃO 43 – Juliana, 29 anos, pretende
viajar com sua irmã Luana, 5 anos, para o Beto
Carreiro, para tanto verificou no ECA que:

I. Nenhuma criança menor que 3 anos poderá
viajar para fora da comarca onde reside,
desacompanhada dos pais ou responsável,
sem expressa autorização judicial.

II. A autorização judicial não será exigida
quando a criança estiver acompanhada de
ascendente ou colateral maior, até o
terceiro grau, comprovado
documentalmente o parentesco.

III. A autorização não será exigida quando a
criança estiver acompanhada de pessoa
maior de idade.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 44 – Qual a pena para quem
corromper ou facilitar a corrupção de menor de
18 (dezoito) anos, com ele praticando infração
penal ou induzindo-o a praticá-la, utilizando-se
de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas
de bate-papo da internet?

A) Reclusão de 0 (zero) a 3 (três) meses.
B) Reclusão de 4 (quatro) a 6 (seis) meses.
C) Reclusão de 7 (sete) a 9 (nove) meses.
D) Reclusão de 10 (dez) a 12 (doze) meses.
E) Reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

QUESTÃO 45 – Será negado registro às
entidades que:

I. Não apresentem plano de trabalho
compatível com os princípios do ECA.

II. Tenham em seus quadros pessoas idôneas.
III. Não possuam plano de negócio aprovado

pela prefeitura.

Quais estão INCORRETAS?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.
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QUESTÃO 46 – Analise as assertivas abaixo e
assinale A, para aquelas que são consideradas
ações da política de atendimento, ou D, para as
que são consideradas diretrizes da política de
atendimento.

(  ) Serviços especiais de prevenção e
atendimento médico e psicossocial às
vítimas de negligência, maus-tratos,
exploração, abuso, crueldade e opressão.

(  ) Criação e manutenção de programas
específicos, observada a descentralização
político-administrativa.

(  ) Municipalização do atendimento.
(  ) Serviço de identificação e localização de

pais, responsável, crianças e adolescentes
desaparecidos.

(  ) Manutenção de fundos nacional, estaduais e
municipais vinculados aos respectivos
conselhos dos direitos da criança e do
adolescente.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) A – D – D – A – D.
B) D – A – A – D – A.
C) A – A – D – A – D.
D) D – D – A – D – D.
E) A – A – D – A – A.

QUESTÃO 47 – São direitos assegurados à
criança e ao adolescente:

I. Atendimento em creche e pré-escola às
crianças de zero a seis anos de idade.

II. Atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência.

III. Ensino obrigatório apenas para crianças de
até dez anos de idade.

IV. Ensino noturno regular, adequado às
condições do educando.

V. Programas suplementares de oferta de
material didático-escolar, transporte e
assistência à saúde do educando do Ensino
Fundamental e Médio.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e III.
B) Apenas III e IV.
C) Apenas I, II e IV.
D) Apenas II, III e V.
E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 48 – Quando ocorrer o
desaparecimento de crianças ou adolescentes,
imediatamente deve-se notificar os órgãos
competentes, que deverão comunicar o fato
aos:

I. Portos.
II. Aeroportos.

III. Polícia Rodoviária.
IV. Companhias de transporte interestaduais e

internacionais.

Quais estão corretos?

A) Apenas I e II.
B) Apenas I e IV.
C) Apenas II e III.
D) Apenas I, III e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 49 – Conforme previsto na referida
Lei, as entidades de atendimento são
responsáveis pela manutenção das próprias
unidades, assim como pelo planejamento e
execução de programas de proteção e
socioeducativos destinados a crianças e
adolescentes, em regime de:

I. Orientação e apoio sociofamiliar.
II. Colocação familiar.

III. Liberdade assistida.

Quais estão corretos?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 50 – As entidades não
governamentais somente poderão funcionar
depois de registradas
_____________________________, o (a) qual
comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à
autoridade judiciária da respectiva localidade.

Assinale a alternativa que preenche
corretamente a lacuna do trecho acima.

A) na Prefeitura do Município
B) na Secretaria de Educação do Município
C) no Conselho Municipal dos Direitos da Criança

e do Adolescente
D) no Conselho Federal de Direitos Humanos
E) na Secretaria de Administração do Município
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QUESTÃO 51 – Em relação às medidas
socioeducativas, relacione a Coluna 1 à Coluna
2.

Coluna 1
1. Advertência.
2. Obrigação de reparar o dano.
3. Prestação de serviços à comunidade.
4. Liberdade Assistida.

Coluna 2
(  ) 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.

(  ) Consistirá em admoestação verbal, que será
reduzida a termo e assinada.

(  ) Em se tratando de ato infracional com
reflexos patrimoniais, a autoridade poderá
determinar, se for o caso, que o adolescente
restitua a coisa, promova o ressarcimento
do dano, ou, por outra forma, compense o
prejuízo da vítima.

(  ) Será adotada sempre que se afigurar a
medida mais adequada para o fim de
acompanhar, auxiliar e orientar o
adolescente.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) 3 – 1 – 2 – 4.
B) 4 – 2 – 1 – 3.
C) 3 – 2 – 4 – 1.
D) 2 – 1 – 3 – 4.
E) 1 – 3 – 4 – 2.

QUESTÃO 52 – Assinale a alternativa correta
em relação à internação.

A) Não será permitida a realização de atividades
externas, a critério da equipe técnica da
entidade, salvo expressa determinação
judicial em contrário.

B) Em nenhuma hipótese o período máximo de
internação excederá a quatro anos.

C) A liberação será compulsória aos dezoito
anos de idade.

D) A medida não comporta prazo determinado,
devendo sua manutenção ser reavaliada,
mediante decisão fundamentada, no máximo
a cada nove meses.

E) Em qualquer hipótese a desinternação será
precedida de autorização judicial, ouvido o
Ministério Público.

QUESTÃO 53 – Em relação aos direitos do
adolescente privado de liberdade, entre outros,
analise as seguintes assertivas:

I. Ser informado de sua situação processual,
sempre que solicitada.

II. Ser tratado com respeito e dignidade.
III. Receber visitas, ao menos, mensalmente.
IV. Ter acesso aos meios de comunicação

social.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas III.
C) Apenas II e IV.
D) Apenas I, II e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 54 – Para defesa dos direitos e
interesses protegidos pela referida Lei, são
admissíveis todas as espécies de ações
pertinentes: Contra atos ____________ ou
____________ de autoridade pública ou agente
de pessoa jurídica no exercício de atribuições do
poder público, que lesem direito líquido e certo
previsto nesta Lei, caberá ação ____________,
que se regerá pelas normas da lei do mandado
de segurança.

Assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas do trecho acima.

A) ilegais – abusivos – mandamental
B) ilegais – penais – judicial
C) legais – judiciais – mandamental
D) legais – abusivos – judicial
E) abusivos – legais – penal

QUESTÃO 55 – Qual a pena prevista para quem
priva a criança ou o adolescente de sua
liberdade, procedendo à sua apreensão sem
estar em flagrante de ato infracional ou
inexistindo ordem escrita da autoridade
judiciária competente?

A) Prisão domiciliar de três meses a um ano.
B) Detenção de seis meses a dois anos.
C) Prisão em regime semiaberto de um ano.
D) Detenção de um ano a um ano e cinco meses.
E) Prisão domiciliar de dois anos.
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QUESTÃO 56 – ___________, ___________
ainda que gratuitamente ou ___________, de
qualquer forma, à criança ou ao adolescente
arma, munição ou explosivo, acarreta pena –
reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos.

Assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas do trecho acima.

A) equipar – entregar – vender
B) dar – fornecer – vender
C) vender – oferecer – equipar
D) vender – fornecer – entregar
E) entregar – equipar – dar

QUESTÃO 57 – As entidades que mantenham
programa de acolhimento institucional poderão,
em caráter excepcional e de urgência, acolher
crianças e adolescentes sem prévia
determinação da autoridade competente,
fazendo comunicação do fato em até
_____________ ao Juiz da Infância e da
Juventude, sob pena de responsabilidade.

Assinale a alternativa que preenche
corretamente a lacuna do trecho acima.

A) 3 (três) dias
B) 24 (vinte e quatro) horas
C) 12 (doze) horas
D) 1 (uma) semana
E) 8 (oito) horas

QUESTÃO 58 – As entidades governamentais e
não governamentais, citadas no ECA, serão
fiscalizadas

A) pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelos
Conselhos Tutelares.

B) pelo Governo Federal.
C) somente pelos Conselhos Tutelares.
D) pela Prefeitura Municipal.
E) pelo Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente.

QUESTÃO 59 – Hospedar criança ou
adolescente desacompanhado dos pais ou
responsável, ou sem autorização escrita desses
ou da autoridade judiciária, em hotel, pensão,
motel ou congênere resulta em multa. Em caso
de reincidência, sem prejuízo da pena de multa,
a autoridade judiciária poderá determinar o
fechamento do estabelecimento por até:

A) 2 (dois) dias.
B) 7 (sete) dias.
C) 10 (dez) dias.
D) 15 (quinze) dias.
E) 18 (dezoito) dias.

QUESTÃO 60 – Em casos de conhecimento
sobre envolvimento, suspeita ou confirmação de
maus-tratos contra criança ou adolescente,
devem comunicar o fato à autoridade
competente:

I. O médico.
II. O responsável por estabelecimento de

Ensino Fundamental.
III. O responsável por estabelecimento de

creche.
IV. A família.

Quais estão corretos?

A) Apenas I e II.
B) Apenas I e IV.
C) Apenas II e III.
D) Apenas I, II e III.
E) I, II, III e IV.
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(*) Questão(ões) anulada(s)  a pontuação será revertida a todos os candidatos

Questão Respostas Componente
1 B ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
2 C ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
3 A ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
4 D ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
5 A ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
6 A ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
7 D ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
8 B ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
9 C ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
10 A ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
11 D ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
12 B ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
13 D ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
14 A ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
15 E ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
16 E ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
17 B ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
18 C ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
19 C ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
20 B ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
21 E ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
22 E ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
23 D ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
24 B ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
25 A ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
26 D ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
27 D ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
28 C ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
29 B ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
30 A ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
31 C ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
32 C ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
33 E ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
34 D ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
35 A ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
36 C ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
37 A ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
38 C ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
39 E ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
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40 D ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
41 C ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
42 B ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
43 B ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
44 E ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
45 D ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
46 A ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
47 C ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
48 E ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
49 E ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
50 C ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
51 A ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
52 E ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
53 D ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
54 A ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
55 B ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
56 D ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
57 B ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
58 A ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
59 D ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
60 D ESTATUTO DA CRIANçA E ADOLESCENTE
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