PROVA
PROCESSO DE ESCOLHA COM DATA UNIFICADA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO
TUTELAR 2019

DATA 10/08/2019
DURAÇÃO DA PROVA: 2 h30min

USO EXCLUSIVO DA COMISSÃO – NÃO
PREENCHE R
Nº DO CARTÃO RESPOSTA:

HORÁRIO: 13h30
____________________
NOME COMPLETO DO (A) CANDIDATO (A):
___________________________________________________________________________________

Instruções:
Verifique, no caderno de provas, se:
 Faltam folhas e a se a sequência de questões está correta.
 Há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas. Diferentes de respostas (a,b,c,d,e). Apenas uma
constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 Não é permitido lançar qualquer informação na grade de resposta que propicie a sua identificação.
 É dever do candidato acompanhar o preenchimento do campo “uso exclusivo da comissão”, no término da
prova.
 As provas não serão entregues aos candidatos, sendo, porém, permitida vista e cópia no ambiente da
Prefeitura durante o prazo de recurso;
 Dever do candidato identificar a prova com seu nome de forma legível;
 A única folha que o (a) candidato (a) poderá levar é a de nº10, que consta a cópia da grade do cartão
resposta.
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01. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei no 8.069/1990), é
correto afirmar que:
a) Considera-se criança, a pessoa de até 12 anos de idade incompletos, e adolescente aquela
entre 12 anos de idade completos e 18 anos de idade.
b) Considera-se criança, a pessoa com até 13 anos de idade completos, e adolescente aquela
pessoa entre 13 e 21 anos de idade.
c) Considera-se criança, a pessoa com até 11 anos incompletos, e adolescentes aquela entre
12 e 18 anos de idade.
d) Criança, a pessoa com até 12 anos de idade completos, e adolescentes a pessoa entre 14 e
18 dezoito anos de idade.
e) Nenhuma das alternativas está correta.

02. Poderá (ão) revisar as decisões do Conselho Tutelar:
I - Prefeito.
II – Autoridade judiciária.
III – COMDICA.
Das alternativas acima qual (is) esta (ão) correta (s)?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) Apenas II e III.

03. É atribuição do Conselho Tutelar aplicar:
a) Medida socioeducativa em meio aberto.
b) Medidas de proteção.
c) Medidas de internação.
d) Medidas de colocação em família substituta.
e) Medidas punitivas.
04. Segundo prevê o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar é um
órgão
a) “permanente e independente, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de negligenciar
pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta lei.”
b) “temporário, autônomo e jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta lei.”
c) “temporário e independente, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de negligenciar
pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta lei.”
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d) “temporário e autônomo, não jurisdicional, encarregado pelo poder público municipal de zelar
pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta lei.”
e) “permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta lei.”

05. 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 21 anos.
III. Residir no município.
IV. Ensino Superior Completo.
Qual (is) esta (ão) correto (s)?
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.

06. Os dirigentes de estabelecimentos de Ensino Fundamental comunicarão ao Conselho
Tutelar os casos de:
I. Maus-tratos envolvendo seus alunos.
II. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares.
III. Elevados níveis de repetência.
Qual (is) esta (ão) correto (s)?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas I e III.
d) Apenas II e III.
e) Todas estão corretas.

07. Família natural é a comunidade formada:
a) Pelos parentes próximos com os quais a criança e o adolescente convivem.
b) Pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes.
c) Pelos parentes mais distantes que convivem com a criança e o adolescente.
d) Pelos vizinhos que tenham afinidades com a criança e o adolescente.
e) Pelos tios que queiram ficar com a criança e o adolescente.
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08. Lei municipal disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar,
inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, aos quais é assegurado direitos,
exceto:
a) Gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da remuneração
mensal.
b) Licença-maternidade.
c) Licença-paternidade.
d) Gratificação natalina.
e) Licença prêmio por Assiduidade.

09. Sobre a venda de produtos e serviços, o artigo 81 do Estatuto da Criança e do Adolescente
– ECA (Lei Federal no 8.069/1990) estabelece a proibição de venda à criança ou ao
adolescente de:
a) Bebidas alcoólicas.
b) Armas munições e explosivos.
c) Bilhetes lotéricos e equivalentes.
d) Produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica ainda que por
utilização indevida.
e) Todos as alternativas estão corretas.

10. Assinale a alternativa incorreta, segundo o que preceitua o artigo 132 do Estatuto da
Criança e do Adolescente – ECA (Lei no 8.069/1990).
a) Em cada município brasileiro haverá no mínimo 1(um) Conselho Tutelar.
b) Considera-se o Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local.
c) O conselho Tutelar é composto por 5 (cinco) membros escolhidos pela população local.
d) O mandato previsto para o Conselho tutelar é de 1 (um) ano.
e) O mandato previsto para o Conselho tutelar é de 4 (quatro) anos.
11. Marque a alternativa que completa corretamente a frase: “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 (a) __________________ da
respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais.
a) Conselho Tutelar.
b) Secretaria de Educação.
c) Secretaria de Saúde.
d) CRAS.
e) Prefeitura Municipal.
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12. Qual alternativa completa corretamente a frase: Art. 83 do ECA: “Nenhuma criança ou
adolescente menor de ____________ anos poderá viajar para fora da comarca onde reside
desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial.
a) 16 (dezesseis).
b) 15 (quinze).
c) 12 (doze).
d) 14 (quatorze).
e) 13 (treze).

13. Entre as medidas que podem ser aplicadas pela autoridade competente ao adolescente
que pratique ato infracional se incluem a:
a) Obrigação de reparar o dano.
b) Liberdade assistida.
c) Advertência.
d) Inserção em regime de semiliberdade.
e) Todas as alternativas.

14. Conforme o artigo 2º, da Lei nº 8.069/1990, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
aplica-se, excepcionalmente, o ECA às pessoas entre:
a) 16 (dezesseis) e 18 (dezoito) anos de idade.
b) 21 (vinte e um) e 30 (trinta) anos de idade.
c) 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos de idade.
d) 17 (dezessete) e 20 (vinte) anos de idade.
e) 15 (quinze) e 25 (vinte e cinco) anos de idade.

15. Sobre adoção marque a alternativa correta conforme dispõe o ECA:
a) O adotando deve contar com, no máximo, 21 (vinte e um anos) à data do pedido, salvo se já
estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes.
b) Podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando, desde que tenham autorização do
Ministério Público.
c) Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do estado civil.
d) O adotante há de ser, pelo menos, dezoito anos mais velho do que o adotando.
e) Podem adotar os maiores de 16 (dezesseis) anos, desde que tenham autorização dos pais
ou responsáveis.

16. O Art. 136 do ECA aponta as atribuições do Conselho Tutelar. Marque a alternativa
incorreta:
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a) Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou
penal contra os direitos da criança ou adolescente.
b) Deixar de encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência.
c) 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.
d) Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário.
e) Expedir notificações.

17. Baseado no Art. 60 do ECA complete as lacunas com a alternativa correta: "É proibido
qualquer trabalho a __________ de ____________anos de idade, ___________ na condição
de aprendiz.
a) Menores/quatorze/salvo.
b) Maiores/quatorze/salvo.
c) Menores/dezesseis/salvo.
d) Maiores/dezesseis/salvo.
e) Maiores/dezessete/salvo.

18. Complete a lacuna conforme o Art. 103 do ECA: Considera-se ________________ a
conduta descrita como crime ou contravenção penal.
a) Ato corriqueiro.
b) Ato incorreto.
c) Ato infracional.
d) Ato criminoso.
e) Ato desonesto.

19. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei que dispõe sobre:
a) Determinados direitos da criança e do adolescente.
b) A proteção integral à criança e ao adolescente.
c) A proteção integral à criança.
d) A proteção parcial da criança e do adolescente.
e) A garantia de atendimento social da criança.

20. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, podem cometer atos infracionais:
a) As crianças, apenas.
b) Os adolescentes, apenas.
c) Adolescentes e adultos.
d) As crianças a partir de 9 anos de idade.
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e) Tanto a criança quanto o adolescente.
21. São direitos fundamentais da criança e do adolescente, exceto:
a) Direito à Vida e à Saúde.
b) Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e o Lazer.
c) Direito à Convivência Familiar e Comunitária.
d) Direito ao Trabalho Não Remunerado.
e) Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho.

22. Dentre outros, são direitos e garantias da Criança e do Adolescente, exceto:
a) ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta.
b) acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.
c) ir e vir livremente, sem restrição alguma da lei ou da autoridade.
d) atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na
rede regular de ensino.
e) acesso à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, por qualquer de
seus órgãos.

23. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o poder familiar será exercido pelo pai e
pela mãe, em:
a) prioridade da Mãe.
b) prioridade do Pai.
c) igualdade de condições.
d) prioridade do mais velho.
e) prioridade do provedor.

24. A sigla COMDICA significa:
a) Conselho Municipal do Meio Ambiente.
b) Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.
c) Conselho Municipal dos Direitos Humanos.
d) Conselho Municipal do Idoso.
e) Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência.
25. Complete a lacuna corretamente. O processo de escolha dos membros do Conselho
Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada ____ anos, no primeiro
domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial.
a) 2.
b) 3.
c) 4.
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d) 5.
e) 6.
26. O processo de escolha para o Conselho Tutelar deverá ocorrer com o número mínimo de
pretendentes devidamente habilitados, que é de:
a) 10 candidatos.
b) 15 candidatos.
c) 18 candidatos.
d) 20 candidatos.
e) 25 candidatos.

27. Complete as lacunas como prevê o Art. 19 do ECA: É direito da criança e do adolescente
ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta,
assegurada a convivência ___________ e ___________ comunitária, em ambiente que
garanta seu desenvolvimento integral.
a) Individual e grupal.
b) Grupal e individual.
c) Familiar e coletiva.
d) Familiar e comunitária.
e) Comunitária e individual.

28. A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá em:
a) 01 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha.
b) 05 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha.
c) 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha.
d) 15 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha.
e) 30 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha.

29. O Art. 98 do ECA dispõe que: As medidas de proteção à criança e ao adolescente são
aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos no ECA 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 de sua conduta.
Considerando as afirmativas acima qual (ais) esta (ão) correto (s)?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) I e II.
e) Todas estão corretas.
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30. Quando o adolescente pratica um ato infracional a autoridade competente pode aplicar
medidas. Uma delas 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.
A afirmativa acima está se referindo a qual medida?
a) Advertência;
b) Prestação de Serviços à Comunidade;
c) Obrigação de Reparar o Dano;
d) Liberdade Assistida;
e) Internação.
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CÓPIA DA GRADE DO CARTÃO RESPOSTA – PARA
CONFERÊNCIA

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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