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EDITAL 001-2015 – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE – ESCOLHA DOS MEMBROS CONSELHO TUTELAR 

 

 

 

Instruções ao Candidato 

 

 Além deste caderno, você deverá ter recebido o cartão destinado às respostas das questões 

formuladas na prova e da questão dissertativa; caso não tenha recebido o cartão, peça-o ao fiscal. Em 

seguida, preencha todas as informações solicitadas no cartão resposta. 

 Cada cartão resposta apresenta cinco alternativas de resposta, sendo apenas uma delas a correta. 

Você deve assinalar com um “X” a alternativa correta. 

 A questão dissertativa deve ser realizada em espaço próprio no cartão resposta. 

 No total do tempo da prova constante no Edital 001-2015, está incluso o tempo para preenchimento 

do cartão resposta. 

 Utilize caneta esferográfica azul ou preta. 

 Quando terminar, entregue ao fiscal o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOTAS, que poderá 

ser invalidada se você não assinar. 
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PROVA AFERIÇÃO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

EDITAL 001/2015 CMDCA – 26/07/2015 

1) Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(artigo 53), 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, assegurando-lhes: 

a. (  ) Direito de serem respeitados apenas pelos 

seus colegas de sala de aula. 

b. ( ) Igualdade de condições para acesso e perma-

nência na escola. 

c. ( ) Aceitação dos critérios avaliativos, sem direito 

de contestar os conceitos atribuídos. 

d. ( ) Acesso à escola pública e gratuita, não neces-

sariamente próxima de sua residência. 

e. ( ) Direito de participar de entidades de estudan-

tes, apenas se autorizados pela Diretoria da escola. 

 

 

2) Medidas socioeducativas são aplicáveis a adoles-

centes autores de atos infracionais e estão 

previstas no artigo 112 do ECA. Dentre elas, indique 

a alternativa correta: 

a. ( ) Internação em estabelecimento educacional.  

b. ( ) Orientação, apoio e acompanhamento 

permanente. 

c. ( ) Matrícula e frequência, não obrigatória, em 

estabelecimentos de ensino fundamental. 

d. ( ) Requisição apenas de tratamento médico. 

e. ( ) Inclusão apenas em programas oficiais de 

orientação e tratamento de alcoolismo. 

 
 
 
 

3) De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), Lei 8.069/90, artigo 7o, toda 
criança e todo adolescente têm direito a proteção à 
vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas 
sociais públicas que lhe permitam nascer e se 
desenvolver de forma saudável e em condições 
dignas de existência.  
De acordo como o exposto, é correto afirmar:  

a. ( ) Os estabelecimentos de atendimento à saúde 
deverão proporcionar condições de permanência 
parcial de um dos pais, no caso de internação de 
criança e de adolescente. 

b. ( ) É assegurado à gestante, através do SUS, ape-
nas o atendimento perinatal.  

c. ( ) Criança e adolescente portadores de deficiên-
cia receberão atendimento especializado.  

d. ( ) Os casos de suspeita de maus-tratos contra 
criança e adolescente deverão ser comunicados 
diretamente na Delegacia do território mais 
próximo.  

e. ( ) O poder público deverá fornecer gratuita-
mente medicamentos e próteses apenas para 
crianças em que as famílias receberem ¼ do salário 
mínimo per capita.  
 

4 ) Toda criança e todo adolescente têm direito à 

liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas 

humanas em processo de desenvolvimento e como 

sujeitos de direitos civis, humanos e sociais 

garantidos pela Constituição e pela legislação 

vigente. ECA – Lei 8.069/90, artigo 15.  

Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta 

os direitos de liberdade de forma correta.  

a. (  ) Participar cultos religiosos de acordo com as 

crenças de seus pais. 

b. ( ) Participar da vida política, desde que vinculado 

a um partido político específico.  
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c. ( ) Ir e vir de logradouros públicos sem ressalvas 

às restrições legais.  

d. ( ) Brincar, praticar esportes e divertir-se.  

e. ( ) Buscar orientações e acolhida apenas no 

âmbito de sua família.  

 

5) Sobre o entendimento de família, a partir das 

diretrizes do ECA, é correto afirmar:  

a. ( ) Como família extensa entende-se aquelas 

formada por unidades de pais e filhos onde as 

crianças e os adolescentes mantêm vínculos de 

afinidade e afetividade.  

b. ( ) O reconhecimento dos filhos fora do casa-

mento não poderá preceder o nascimento do filho 

ou suceder-lhe ao falecimento.  

c. ( ) A colocação em família substituta far-se-á 

apenas mediante guarda ou adoção, dependente 

da situação jurídica em que a criança ou 

adolescente se encontram.  

d. ( ) O reconhecimento do estado de filiação é 

direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, 

podendo ser exercitado contra os pais ou seus 

herdeiros, sem qualquer restrição, observado o 

segredo de Justiça.  

e. (  ) A colocação em família substituta admitirá a 

transferência da criança ou do adolescente a 

terceiros ou a entidades governamentais ou não 

governamentais. 

 

6) Sobre o Ato Infracional (ECA – Lei 8.069/90 – 

Título III – Da prática de Ato Infracional), é correto 

afirmar.  

a. ( ) O adolescente não tem direito à identificação 

dos responsáveis pela sua apreensão.  

b. ( ) Não é assegurada ao adolescente a assistência 

judiciária gratuita. 

c. ( ) Considera-se ato infracional a conduta descrita 

como crime ou contravenção penal.  

d. ( ) Todo adolescente será privado de sua liber-

dade sem o devido processo legal.  

e. ( ) Ato infracional é toda conduta descrita como 

transgressão disciplinar ou contravenção penal.  

 
 
7) De acordo com o artigo 124 da  Lei 8.069/90 ECA, é 
direito do adolescente privado de liberdade:  

a. ( ) realizar apenas atividades desportivas.  

b. (  ) ser entrevistado pessoalmente pelo representante 
do Conselho Tutelar.  
 
c. ( ) corresponder-se apenas com pai e/ou mãe.  

d. ( ) receber informações de sua situação processual, 
somente quando o juiz determinar.  

e. ( ) ter acesso aos meios de comunicação social.   
 

8) Sobre a Medida Sócioeducativa do Regime de 

Semiliberdade, de acordo com o ECA – Lei 

8.069/90, é correto afirmar:  

a. ( ) Trata-se de ato infracional cometido mediante 

grave ameaça ou violência à pessoa.  

b. ( ) A medida será aplicada quando por reiteração 

no cometimento de outras infrações graves.  

c. ( ) São obrigatórias a escolarização e a profis-

sionalização, devendo, sempre que possível, ser 

utilizados os recursos existentes na comunidade.  

d. ( ) Prestação de serviços comunitários consis-

tindo na realização de tarefas gratuitas de interesse 

geral junto a entidades assistenciais. 

e. ( ) Constitui medida privativa de liberdade, 

sujeita aos princípios de brevidade, respeitando a 

condição de pessoa em desenvolvimento.  
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9) De acordo com o ECA – Lei 8.069/90 – Capítulo IV 

– Das Medidas Socioeducativas, artigo 112, 

verificada a prática do ato infracional, a autoridade 

competente poderá aplicar ao adolescente as 

seguintes medidas:  

a. ( ) internação em estabelecimento educacional. 

b. ( ) obrigação de pagar multa ao judiciário.  

c. ( ) matrícula, sem frequência obrigatória, em 

estabelecimento oficial de ensino fundamental.  

d. ( ) encaminhamento ao Conselho Tutelar, 

mediante termo de responsabilidade.  

e. (  ) prestação de serviços ao judiciário.  

 

10) Assinale a alternativa correspondente ao Art. 3º 

do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

( ) A criança e o adolescente desfrutam parte dos 

direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 

sem prejuízo da proteção integral.  

( ) A criança e o adolescente gozam de todos  os 

direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 

sem prejuízo da proteção integral. 

( ) A criança e o adolescente gozam de todos os 

direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 

com prejuízo da proteção integral, assegurando-

lhes, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades. 

( ) A criança e o adolescente gozam de todos os 

direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 

sem prejuízo da proteção condicional. 

( ) Somente a criança desfruta dos direitos fun-

damentais inerentes à pessoa humana. 

 

 

 

11) De acordo com o Art. 4º do Estatuto da Criança 

e do Adolescente: 

“É dever da família, da comunidade, da sociedade 

em geral e do poder público assegurar, com 

absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 

à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária” segundo seu 

parágrafo único, a garantia de prioridade 

compreende: 

I. destinação privilegiada de recursos 

públicos nas áreas relacionadas com a 

proteção à infância e à juventude. 

II. primazia de receber proteção e socorro 

em quaisquer circunstâncias. 

III. precedência de atendimento nos 

serviços públicos ou de relevância 

pública. 

IV. preferência na formulação e na 

execução das políticas sociais públicas. 

V. posposição na formulação e na 

execução das políticas sociais públicas. 

Assinale a alternativa correta em relação ao pará-

grafo único do artigo 4º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente 

a. ( ) Apenas os itens I, II, IV e V 

b. ( ) Apenas os itens II, III e V 

c. ( ) Os itens I, II, III, IV e V 

d. ( ) Apenas os itens I, III e IV 

e. ( ) Apenas os itens I, II, III e IV 

 

12) Segundo o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em seu artigo 53: A criança e o ado-

lescente têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o 

exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho, sendo lhes assegurado: 
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I. igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola e direito de ser 

respeitado por seus educadores. 

II.  dessemelhança de condições para o 

acesso e permanência na escola e 

dever de respeitar seus educadores. 

III. direito de contestar critérios 

avaliativos, podendo recorrer às 

instâncias escolares superiores. 

IV. direito de organização e participação 

em entidades estudantis. 

V. acesso à escola pública e gratuita 

próxima de  sua residência. 

Assinale a alternativa que indica todas as 

afirmativas corretas. 

a. ( ) Apenas as afirmativas II, III, IV e V estão 

corretas. 

b. ( ) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão 

corretas. 

c. ( ) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão 

corretas. 

d. ( ) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas 

e. ( ) Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas. 

 

13) O artigo 130 do ECA sinaliza quando a 

autoridade  judiciária poderá agir, cautelarmente, 

em relação aos pais quando: 

Em relação a assertiva acima, assinale verdadeiro ( 

V ) ou falso ( F ). 

(  ) a criança e adolescente estiverem com mau 

rendimento escolar. 

(  ) for a hipótese de maus-tratos, opressão ou 

abuso sexual impostos pelos pais ou responsável. 

(  ) a família não tiver condições econômicas para 

garantir uma alimentação saudável aos seus filhos. 

(  ) uma criança ou adolescente estiver em situação 

de risco em decorrência da omissão ou abuso dos 

pais. 

Assinale a alternativa que indica a sequência 

correta, assinalada de cima para baixo 

a. ( ) F – V – F – F 

b. ( ) V – V – F – V 

c. ( ) F – F – F – V 

d. ( ) V – V – F -  V 

e. (  ) F – V – F – V  

 

14-Como forma de proteção à criança, o Estatuto 

da Criança e do Adolescente estabeleceu normas 

de proteção à gestante e a nutriz. Com relação a 

essas normas, assinale a opção correta: 

a. ( ) A gestante tem direito, por meio do Sistema 

Único de Saúde (SUS), ao atendimento pré e 

perinatal. 

b. ( ) É dever do poder público, das instituições e os 

empregadores propiciar alimentação saudável à 

gestante e a nutriz que dele necessitem. 

c. ( ) Os hospitais e demais estabelecimentos de 

atenção à saúde de gestantes, públicos ou 

particulares, podem manter alojamento conjunto, 

que possibilite a permanência de neonato junto à 

sua mãe. 

d. ( ) O poder público, as instituições e os 

empregadores propiciarão condições adequadas ao 

aleitamento materno, excluídas as penitenciarias 

femininas, pois é vedada permanência de bebês no 

ambiente carcerário.  

e. ( ) somente os hospitais e demais 

estabelecimentos de atenção à saúde de 

gestantes públicos devem manter alojamento 

conjunto, que possibilite a permanência de 

neonato junto à sua mãe. 
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15 – Em relação à medida socioeducativa de 

internação, assinale a alternativa incorreta: 

a. (  ) Não será permitida a realização de atividades 

externas, salvo expressa autorização judicial. 

b. (  ) Em nenhuma hipótese o período máximo de 

internação excederá a cinco anos. 

c. (  ) A liberação será compulsória aos 21 (vinte e 

um) anos de idade. 

d. (  ) A desinternação será sempre precedida de 

autorização judicial, ouvido o advogado de defesa. 

e. (  ) A liberação será compulsória aos 18 (vinte e 

um) anos de idade. 

 

16 - Segundo o estabelecido pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente, é correto 

afirmar que direito ao respeito compreende: 

a. ( ) O direito de buscar auxílio e refúgio para 

preservar a sua integridade física 

b. ( ) O direito de brincar de acordo com os seus 

valores e ideias 

c. ( ) O direito de opinião e expressão 

d. ( ) O direito à preservação da imagem 

e. ( ) O direito à acessibilidade 

 

17 - O artigo 10 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente expõe cinco obrigações aos hospitais 

públicos ou particulares visando a efetividade do 

direito à vida e à saúde do recém-nascido. A 

inobservância desses direitos caracteriza: 

a. ( )  Crime  

b. ( ) Contravenção 

c. ( ) Fato atípico 

d. ( ) Infração administrativa 

e. ( ) Infração institucional 

18 - É atribuição do Conselho Tutelar em relação ao 

Ministério Público:  

a. (  )  Assessorá-lo nos programas de atendimento 

dos direitos da criança e do adolescente.  

b. (  )  Representar para efeito das ações de perda 

ou suspensão do poder familiar.  

c. (  )  Fiscalizar o Executivo nas ações de cidadania.  

d. (  )  Fiscalizar suas decisões e denunciar 

irregularidades ao Poder Judiciário. 

e. (  ) Aplicar as ações policiais de repressão 

 

19 – A atual redação do art. 250 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente trata da hospedagem 

irregular de menor e prevê: 

a.( ) Pena de prisão ao acompanhante do menor, 

assim como do proprietário, gerente ou 

administrador do estabelecimento. 

b.( ) A possibilidade de fechamento definitivo do 

estabelecimento que realizou a hospedagem, como 

também a cassação de sua licença de 

funcionamento. 

c.( ) Em hipótese de reincidência, a fixação de multa 

entre dez e cinquenta salários de referência. 

d.( ) Agravante para situações em que constate a 

adulteração; falsificação ou ocultação de 

documento de identidade. 

e.( ) Pena de prisão ao proprietário do 

estabelecimento, em caso de reincidência. 
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20 – Sobre o Conselho Tutelar, assinale a opção 

correta: 

a.( ) O processo de escolha dos membros do 

Conselho Tutelar é estabelecido por lei Estadual. 

b.( ) Em cada Estado, deve haver, no mínimo, um 

conselho tutelar, composto de cinco membros, 

escolhidos pela comunidade local para mandato de 

cinco anos, permitida uma reeleição.  

c.( ) Para a candidatura a membro do conselho 

tutelar, são exigidos os seguintes requisitos: 

reconhecida idoneidade moral; idade superior a 

dezoito anos; residência no município onde se 

localiza o conselho. 

d.( ) O conselho tutelar é composto por, no 

mínimo, cinco membros, escolhidos pelo poder 

público municipal para mandato de cinco anos. 

e.( ) O conselho tutelar constitui órgão permanente 

e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela 

sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos 

da criança e do adolescente.  

 

21 – De acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, com as alterações trazidas pela lei 

12.696/2012, o período em que os conselheiros 

tutelares gozam de presunção de idoneidade moral 

está compreendido entre a: 

a. ( ) Eleição e o término do mandato. 

b. ( ) Inscrição da candidatura e o término do 

mandato. 

c. ( ) Posse e término do mandato.  

d. ( ) Abertura do edital de convocação das eleições 

e o término do mandato. 

e. ( ) Homologação da eleição e término do 

mandato. 

 

22- Para os efeitos do ECA, considera-se criança a 

pessoa 

a. (  ) até treze anos de idade incompletos, e 

adolescente aquela entre treze e vinte anos de 

idade. 

b. ( ) que está matriculada na educação infantil e 

adolescente aquela que está no ensino 

fundamental ou médio. 

c. ( ) que se encontra matriculada até ao quinto ano 

do ensino fundamental e adolescente, a partir do 

sexto ano. 

d.( ) incapaz de tomar suas próprias decisões, e 

adolescente aquela com idade superior a quinze 

anos. 

e. ( ) até doze anos de idade incompletos, e 

adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 

idade. 

 

23- O artigo 53 do ECA, ao destacar “o direito de ser 

respeitado por seus educadores” revela o 

a.( ) dever do aluno em respeitar o educador. 

b.( ) direito do aluno à qualidade da escola. 

c. ( ) direito do aluno à educação. 

d. ( ) dever do aluno em aprender a respeitar. 

e. ( ) direito do professor em ser respeitado. 

 

24 - Conforme o art. 56 da Lei n.º 8.069, de 13 de 

Julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), cabe aos dirigentes de 

estabelecimentos de ensino fundamental 

comunicar ao Conselho Tutelar um dos seguintes 

casos apresentados a seguir: 

a.( ) maus-tratos causados pelos alunos aos 

professores. 
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b.( ) reiteração de faltas injustificadas e de evasão 

escolar, esgotados os recursos escolares. 

c.( ) ausência ou irregularidade de transporte 

escolar, prejudicando a frequência dos alunos às 

aulas. 

d.( ) elevados níveis de queixas dos professores 

pelo mal comportamento dos alunos. 

e.( ) consumo de entorpecentes pelos pais ou 

familiares dos seus alunos. 

 

25- Ao tratar do Direito à Convivência Familiar e 

Comunitária, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei n.º 8.069, de 13.07.90) dispõe que 

a. (  ) o poder familiar será exercido, 

preferencialmente, pela mãe, podendo ser 

compartilhado com o pai na forma do que dispuser 

a legislação civil, assegurado a qualquer um deles o 

direito de, em caso de discordância, recorrer à 

autoridade judiciária competente para a solução da 

divergência. 

b. (  )  aos pais ou ascendentes diretos (avós, tios) 

incumbe o dever de sustento, guarda e educação 

dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no 

interesse da sociedade, a obrigação de cumprir e 

fazer cumprir as determinações judiciais. 

c. (  ) existindo outro motivo que por si só autorize a 

decretação da perda ou a suspensão do poder 

familiar, a criança ou o adolescente será mantido 

em sua família de origem, a qual deverá 

obrigatoriamente ser incluída em programas de 

proteção à testemunha. 

d. ( ) a falta ou a carência de recursos materiais não 

constitui motivo suficiente para a perda ou a 

suspensão do poder familiar.  

e. ( ) a perda e a suspensão do poder familiar serão 

decretadas pela autoridade policial, em 

procedimento contraditório, nos casos previstos no 

Código Penal. 

26) Segundo o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, a Lei 8.069/1990, é correto afirmar 

que: 

a. ( ) Toda criança ou adolescente tem direito a ser 

criado e educado no seio da sua família e, 

excepcionalmente, em família substituta, 

assegurada a convivência familiar e comunitária, 

em ambiente livre da presença de pessoas 

dependentes de substâncias entorpecentes. 

b. ( ) Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda 

e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, 

no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer 

cumprir as determinações judiciais, salvo se as 

considerar injustas ou contrárias ao 

desenvolvimento da criança. 

c. ( ) A adoção, em causa própria ou por 

procuração, 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. 

d. ( ) A adoção será deferida quando apresentar 

reais vantagens para o adotante e fundar-se em 

motivos legítimos. 

e. ( ) Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda 

e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda 

a obrigação de cumprir e fazer cumprir as 

convenções sociais que  considerar justas ou 

adequadas ao desenvolvimento da criança. 

 

27-Entre as medidas que podem ser aplicadas pela 

autoridade competente ao adolescente que 

pratique ato infracional não se incluem a: 

a.(  ) obrigação de reparar o dano. 

b.(  ) liberdade assistida. 

c.(  ) inserção em regime de semi-liberdade. 

d.(  ) prestação de trabalhos forçados. 

e.(  ) nenhuma das alternativas. 
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28- Acerca do ECA, assinale a opção correta. 

a.(  ) Nos casos de ato infracional, a competência 

jurisdicional, em regra, será determinada pelo 

domicílio dos pais ou responsável pelo adolescente. 

b.( ) O adolescente a quem se atribua autoria de ato 

infracional não poderá ser conduzido ou 

transportado em compartimento fechado de 

veículo policial, sob pena de responsabilidade. 

c.( ) A representação feita pelo MP em face de 

adolescente dependerá de prova pré-constituída da 

autoria e materialidade do ato infracional. 

d.( ) O adolescente apreendido por força de ordem 

judicial será, desde logo, encaminhado à autoridade 

policial competente, para oitiva e qualificação. 

e.(  ) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

 

29) Em relação às medidas socioeducativas 

previstas no ECA, assinale a opção correta. 

a.( ) A medida socioeducativa de prestação de 

serviços à comunidade pode ser aplicada pelo prazo 

de até um ano. 

b.( ) A advertência somente pode ser aplicada se 

houver provas suficientes da autoria e da 

materialidade da infração. 

c.( ) As medidas socioeducativas de semiliberdade e 

de internação por prazo indeterminado não podem 

ser incluídas na remissão, sendo admissível sua 

aplicação somente após a instrução processual em 

sede de sentença de mérito. 

d.(  ) A obrigação de reparar o dano à vítima não 

constitui medida socioeducativa. 

e.(  ) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

30) A condenação criminal do pai ou da mãe não 

implicará a destituição do poder familiar, exceto: 

a.(  ) na hipótese de condenação por crime doloso, 

sujeito  pena de reclusão, contra o próprio filho ou 

filha.   

b.(  ) condenação por crime contra a vida de 

terceiros. 

c.(  )   na hipótese de condenação por crime 

culposo, sujeito a pena de reclusão. 

d.(  ) na hipótese de condenação por crime culposo 

sob a pena de privação de liberdade por mais de 10 

anos. 

e.(  ) condenação por crime doloso, sujeito a pena 

de reclusão, contra membros da própria família. 

 

 

31- Segundo a compreensão dada ao conceito de 

família disposto no ECA (com alteração feita pela 

LEI 12.010 de 2009), o que define a família são os 

vínculos de: 

a. (  ) afetividade e familiaridade entre pais e 

filhos. 

b. (  ) identificação e afinidade entre pessoas 

que tenham algum grau de parentesco. 

c. (  ) convivência e afetividade somente com 

os pais. 

d. (  ) afinidade e afetividade com os parentes 

próximos com os quais a criança convive. 

e. ( ) afinidade e afetividade, prioritariamente, 

com pais e avós 
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32- 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. ( ) 15 (quinze) e 25 (vinte e cinco) anos de 

idade.  

d. ( ) 17 (dezessete) e 20 (vinte) anos de 

idade.  

e. ( ) 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos de 

idade. 

 

33- Segundo o ECA, em seu artigo 54, é dever do 

poder público assegurar: 

 a.( ) Ensino gratuito e obrigatório para o ensino 

fundamental, médio e superior. 

 b.( ) Creche para as crianças a partir dos quatro 

anos de idade.  

 c.( ) A abertura de escolas especiais para crianças 

emigradas de países latino-americanos. 

 d.( ) O recenseamento dos educandos no ensino 

fundamental, a feitura da chamada e zelar junto 

aos pais ou responsáveis pela frequência. 

e. ( ) A extinção do trabalho adolescente para evitar 

a abertura das escolas no período noturno 

 

34 - Sobre adoção o ECA dispõe que: 

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 maiores de 18 (dezoito) 

anos, independentemente do estado civil. 

c.(  ) podem adotar os ascendentes e os irmãos do 

adotando, desde que tenham autorização do MP. 

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 . 

 

35- Segundo o artigo 75 do ECA é correto afirmar 

que:  

a.(  )toda criança ou adolescente terá acesso às 

diversões e espetáculos públicos classificados como 

adequados a sua faixa etária. 

b.(  ) as crianças menores de cinco anos não 

poderão ingressar e permanecer nos locais de 

apresentação ou exibição sem autorização judicial. 

c.(  ) as crianças maiores de 12 anos somente 

poderão ingressar e permanecer nos locais de 

apresentação ou exibição quando acompanhadas 

dos pais ou responsável. 

d.(  ) toda criança ou adolescente terá acesso às 

diversões e espetáculos públicos classificados como 

adequados conforme anuência dos pais. 

e.(  ) os adolescentes maiores de 16 anos somente 

poderão ingressar e permanecer nos locais de 

apresentação ou exibição quando acompanhadas 

dos pais ou responsável. 

36) Criança e adolescente são definidos pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente não mais pela 

situação em que se encontram, mas por serem 

titulares de direitos. Este entendimento tem por 

base o conceito da:  

a.(  ) Doutrina de Proteção Integral.  

b.(  ) Teoria da Situação de Risco Social.  

c.(  ) Política Municipal de Assistência Social.  

d.( ) Convenção Interamericana de Direitos 

Humanos 

e.(   ) Teoria da Complexidade Jurídica  
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37) Se uma criança recebe tratamento vexatório e 

constrangedor, não tem sua opinião e expressão 

consideradas e não tem preservados seus espaços e 

objetos pessoais, três direitos fundamentais 

previstos nos artigos 16, 17 e 18 do ECA lhe estão 

sendo negados. Esses direitos são, 

respectivamente:  

a. (  )  respeito, liberdade e dignidade  

b. (  )  dignidade, liberdade e respeito  

c. (  )  liberdade, dignidade e respeito  

d. (  )  dignidade, respeito e liberdade 

e. (  ) autonomia, respeito e liberalidade 

 

38) Preencha a lacuna: Para participar de diversões 

e espetáculos públicos adequados à faixa etária, 

toda criança menor de ____ anos de idade deve 

obrigatoriamente estar acompanhada pelos pais ou 

responsável.  

a. (  ) seis  

b. (  ) oito  

c. (  ) dez  

d. (  ) doze 

e. (  )treze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39) De acordo com o ECA, as medidas de proteção:  

a. (  )  serão aplicadas pelo Juiz ou Promotor de 

Justiça diante de atos infracionais.  

b. (  )  devem levar em conta as necessidades 

pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem o 

fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários.  

c. (  )  serão aplicadas unicamente, quando os 

direitos previstos no ECA forem violados.  

d. (  )  não poderão ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente e nem substituídas a qualquer 

tempo. 

e. (  ) Serão aplicadas pela autoridade policial no ato 

da abordagem. 

 

40) É atribuição do Conselho Tutelar aplicar:  

a. (   )  Medida Sócio educativa em Meio Aberto  

b. (   )  Medidas de Proteção  

c. (   )  Medidas de Internação  

d. (   )  Medidas de colocação em família substituta 

e. (   ) Medida de saneamento 
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Questão dissertativa 

Tendo em vista a afirmação: 

"Sancionado em 13 de julho de 1990, portanto há 25 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é a 

regulamentação do artigo 227 da Constituição, que estabelece como dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão." 

Elabore um texto argumentativo, com no mínimo 10 linhas  e no máximo 15 linhas, como deve se dar a atuação 

do Conselheiro Tutelar, tendo em vista as suas atribuições legais, para garantir a cumprimento do ECA.  

RASCUNHO 
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