PROVA DE CONHECIMENTOS
26 de fevereiro de 2021
Processo de Escolha Suplementar do Conselho Tutelar
Palhoça - SC
Nome (letra de forma)
Assinatura
Informações/Instruções:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 40;
Verifique se a há 1 (uma) questão discursiva;
Não inicie a prova antes de receber autorização do/a fiscal;
Preencha seu nome, assine seu caderno de prova e Cartão-Resposta;
Você deve ler atentamente cada questão da prova e escolher a alternativa que julgar correta,
apenas UMA letra (RESPOSTA) para cada questão;
Utilizar caneta esferográfica azul ou preta;
A resposta deve ser passada na folha de respostas (cartão-resposta), tomando o cuidado de não
rasurar, pois a resposta rasurada será anulada;
Faça sua prova em silêncio;
Não será permitida qualquer espécie de comunicação (celular, etc.);
A prova terá duração total de 4:00 (quatro horas);
Para qualquer esclarecimento, solicite a presença de um/a fiscal, no entanto a compreensão e a
interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os/as fiscais não
poderão interferir;
Preenchimento do Cartão-Resposta:
- Preencher para cada questão apenas uma resposta.
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta.
O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO.
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS.

DURAÇÃO DA PROVA: 4 HORAS
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EMANCIPAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA

1. "A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de
_____________que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas
de existência." (Art. 7, Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA)
A lacuna fica correta com a alternativa:
a) Políticas econômicas privadas.
b) Políticas econômicas públicas.
c) Políticas assistenciais privadas.
d) Políticas sociais públicas.
e) Parcerias público-privadas.
2. O ECA, no seu capitulo V, trata do direito a profissionalização e à proteção no trabalho. Com relação a
profissionalização de adolescentes assinale a alternativa correta:
a) É proibido qualquer forma de trabalho para os menores de 18 anos;
b) Ao adolescente aprendiz, maior de 14 anos, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários;
c) É permitido o trabalho noturno, insalubre e perigoso, para adolescentes trabalhadores com idade entre 14
e 17 anos.
d) O adolescente não tem direito a profissionalização e nem a proteção no trabalho.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.
3. Do direito à liberdade, Art. 16, assinale a alternativa incorreta:
a) Opinião e expressão.
b) Brincar, praticar esportes e divertir-se.
c) Encaminhamento a cursos ou programas de orientação.
d) Participar da vida política, na forma da lei.
e) Todas as alternativas estão incorretas.
4. De acordo com o Artigo 93 do ECA, entidades que mantenham o programa de acolhimento institucional
poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia autorização de
autoridade competente. Tal acolhimento, todavia, deverá ser comunicado ao Juiz da Infância e Juventude no
prazo máximo de:
a) 12 horas.
b) 24 horas.
c) 32 horas.
d) 48 horas.
e) 72 horas.
5. De acordo com o artigo 54 do ECA, é dever do Estado assegurar à criança
a) A urgente obrigatoriedade do ensino médio.
b) O oferecimento, no ensino fundamental, de programas de uniforme e transporte escolar.
c) O direito de escolha da escola pública de seu interesse, para fins de matrícula.
d) Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência.
e) Exame médico gratuito na escola e primeira série do ensino fundamental.
6. Segundo o ECA, artigo 133, quais são os requisitos exigidos para a candidatura a membro do Conselho Tutelar?
Assinale as alternativas corretas:
1. Reconhecida idoneidade moral.
2. Ter carteira de habilitação.
3. Idade superior a vinte e um anos.
4. Quitação eleitoral e certificado de alistamento militar.
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5.
a)
b)
c)
d)
e)

Residir no município.
1, 2, 3 e 5
1, 3, 4 e 5
1, 3 e 4
1, 3 e 5
Nenhuma das alternativas

7. No Art. 81, o ECA afirma que é proibida a venda à criança ou ao adolescente de:
1. Bebidas alcoólicas.
2. Cesta básica.
3. Produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica ainda que por utilização
indevida.
4. Cartelas de bingo e rifas.
a) Estão corretas 1 e 4.
b) Estão corretas 2, 3 e 4.
c) Estão corretas 1 e 3.
d) Estão corretas 1, 3 e 4.
e) Estão corretas 1, 2, 3 e 4.
8. Com a aprovação do ECA, as crianças e adolescentes que cometem ato infracional, ou que se encontram em
situação de risco pessoal ou social, estão sujeitas a um rol de medidas protetivas ou medidas socioeducativas.
Dentre as alternativas assinale a correta:
a) O conselheiro tutelar pode determinar a privação de liberdade de adolescente que cometer crime.
b) Pode ser aplicada a medida socioeducativa, de trabalho forçado, para crianças de até 14 anos que
cometerem furto.
c) As medidas de proteção são aplicadas sempre que os direitos previstos no ECA forem ameaçados ou
violados.
d) As medidas sócio educativas poder ser aplicadas somente em crianças moradoras de rua.
e) Estão corretas todas as alternativas.
9. Com relação a adoção de crianças e adolescentes, coloque (V) para verdadeiro e (F) para Falso:
( ) A adoção por procuração é permitida somente para somente para pessoas com mais de 40 anos de idade;
( ) O adotando deve estar com, no máximo, 18 anos a data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou
tutela dos adotantes;
( ) Podem adotar os maiores de 21 anos, independente de estado civil;
( ) Podem adotar os maiores de 18 anos, independente do estado civil;
( ) O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que o adotando.
a) F – F – V – F - F
b) F – V – F – V – V
c) V – V – F – V -V
d) V – F – F – V – V
e) V – V – V – F – F
10. O ECA é resultado da luta pela garantia dos direitos das crianças e adolescentes, faz parte da legislação para a
infância e adolescência no Brasil. No seu Art. 53. Dispõe sobre a educação. “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:
1. igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
2. a obrigação de ser respeitado por seus/suas colegas;
3. direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores;
4. direito de organização e participação em entidades estudantis;
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sobre as alternativas assinale a alternativa correta
a) 1 ,2 e 4 estão corretas
b) 1, 3 e 4 estão corretas
c) Somente 2 e 3 estão corretas
d) 1, 2, 3 e 4 estão corretas
e) Todas estão incorretas
11. Assinale a alternativa correta que completa o artigo 19 do ECA:
Art. 19. É __________ da criança e do adolescente ser _________e educado no seio de sua família e,
excepcionalmente, em_____________, assegurada a___________________, em ambiente que garanta seu
desenvolvimento integral.
a) Direito, criado, família substituta, convivência familiar e comunitária.
b) Dever, criado, família substituta, convivência familiar e comunitária.
c) Direito, criado, família, convivência Comunitária.
d) Obrigação, criado, família, convivência familiar e comunitária.
e) Obrigação, criado, família extensa, convivência familiar.
12. No ECA, o artigo 25, parágrafo único, conceitua a família extensa ou ampliada, identifique a alternativa correta:
a) Aquela formada somente por Pais e filhos e avós.
b) 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.
c) Aquela formada somente pela comunidade, com quem as crianças e /ou adolescentes mantem vínculos de
afinidade e afetividade.
d) Aquela formada exclusivamente pelos pais ou qualquer um deles, e de seus descendentes.
e) Aquela formada pela mãe, tios/as e avós.
13. A quem se aplica os direitos enunciados no Lei nº 8069/90:
a) Pessoas com 21 anos ou mais, com deficiência intelectual.
b) Somente a crianças e adolescentes em situação de pobreza.
c) Somente adolescentes vítimas de violência.
d) Pessoa até 12 anos de idade incompletos e pessoas entre 12 e 18 anos de idade.
e) Somente pessoas com até 11 anos incompletos.
14. Alice está indignada com sua filha, de 16 anos, que está grávida de 3 meses. Diante desse fato, Alice expulsou
a filha de casa. Com base no enunciado e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/1990,
assinale a alternativa correta.
a) Aos 16 anos de idade, atinge-se o pleno desenvolvimento.
b) Aos 16 anos de idade, a filha já é independente.
c) A gravidez proporcionou a emancipação da filha.
d) A mãe violou o princípio da proteção integral.
e) A responsabilidade da mãe finalizou aos 12 anos de idade da filha.
15. A respeito da garantia de prioridade, Art. 4º - Parágrafo Único do ECA, assinale a alternativa correta:
a) As crianças e adolescentes gozam de todos os direitos fundamentais.
b) O atendimento pré-natal será realizado por profissional da saúde da atenção básica.
c) Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública.
d) Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores.
e) Direito à profissionalização e à proteção ao emprego.
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16. Um conselheiro tutelar ao tomar conhecimento de um fato que constitua infração administrativa ou penal
contra os direitos da criança ou adolescente deve encaminhar a notícia do fato:
a) ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
b) ao Conselho Regional de Educação.
c) ao Ministério Público.
d) à Delegacia de Polícia.
e) à Prefeitura Municipal.
17. Sobre as atribuições do Conselho Tutelar previstas no artigo 136 do ECA, assinale a alternativa correta:
I. requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário;
II. representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos previstos no art. 220, § 3º,
inciso II, da Constituição Federal
III. conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes;
IV. promover a execução de suas decisões, podendo para tanto requisitar serviços públicos;
V. aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de proteção à criança ou
adolescente;
a) I, II e IV
b) I, III e V
c) II, IV e V
d) III, IV e V
e) II, III e IV
18. Artigo 18 - B do ECA - Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos
executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de
adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou
degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto estarão sujeitos, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do
caso, pelo Conselho Tutelar conforme parágrafo Único.
Assinale a alternativa incorreta com relação as medidas:
a) Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família.
b) Colocação em família substituta.
c) Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico.
d) Encaminhamento a cursos ou programas de orientação.
e) Todas as alternativas anteriores.
19. No artigo 136 do ECA, inciso II, dispõe que uma das atribuições do Conselho Tutelar é atender e aconselhar os
pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no art. 129, I a VII.
Referente as medidas previstas no artigo 129, é correto afirmar que:
I. Encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da
família.
II. Zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados as crianças e adolescentes,
promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis.
III. Obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar.
IV. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e
toxicômanos.
V. Requisitar informações e documentos a particulares e instituições privadas.
a) I, II e V
b) II, III e IV
c) I, III e IV
d) III e V
e) I, II e III
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20. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) propõe basicamente a transformação de dois grandes eixos no
atendimento educacional da infância e da juventude que são:
a) Redução da maior idade penal / medidas socioeducativas.
b) Medidas protetivas / medidas socioeducativas.
c) Privação de liberdade / negligenciamento institucional.
d) Violação de direitos / medidas protetivas.
e) Medidas socioeducativas / repressão de adolescentes infratores.
21. O artigo 4º (Das disposições preliminares), traz o leque dos direitos das crianças e dos adolescentes a ser
assegurado: “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. ” Este artigo traz várias questões fundamentais que são:
a) A garantia dos direitos da criança e do adolescente é de TODOS (família, comunidade, sociedade em geral
e poder público) em conjunto.
b) A garantia dos direitos da criança e do adolescente é apenas da família, sendo que o Estado, a comunidade
ou a sociedade não podem ser responsabilizados.
c) O estado não pode garantir os direitos da criança.
d) A sociedade em geral é a única responsável pela garantia e efetivação dos direitos e deveres das crianças e
adolescentes, sendo que a família é isenta de qualquer responsabilidade.
e) A garantia dos direitos da criança e do adolescente é responsabilidade, exclusiva, da comunidade.
22. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, os dirigentes de escola de ensino fundamental devem
comunicar ao Conselho Tutelar da Região os casos de
a) Faltas de qualquer natureza dos alunos.
b) Punições disciplinares aplicadas aos alunos.
c) Falta de professor para ministrar qualquer disciplina.
d) Elevados níveis de repetência.
e) Ausência dos pais ou responsáveis às reuniões da escola.
23. No artigo 191 do Eca, trata da apuração de irregularidades em entidades de atendimento, complete este
artigo:
Art. 191. O procedimento de apuração de irregularidades em entidade governamental e não-governamental
terá início mediante portaria da __________________ou representação do _________________ ou do
_______________, onde conste, necessariamente, resumo dos fatos.
a) Autoridade Judiciária, Ministério Público, Conselho Tutelar.
b) Defensoria Pública, Conselho Tutelar e Ministério Público.
c) Delegacia da Infância, Conselho Tutelar, Ministério Público.
d) Autoridade Judiciária, advogado, Delegado.
e) Autoridade municipal, advogado, Conselho Tutelar.
24. Os Conselhos Tutelares têm o papel de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
Considere as seguintes afirmativas sobre a composição, funcionamento e atribuições dos Conselhos Tutelares:
1. Cada município deve ter, no mínimo, um Conselho Tutelar, escolhido pela comunidade local.
2. O Conselho Tutelar tem um mandato de quatro anos, coincidente com os mandatos do prefeito e
vereadores.
3. Cabe ao município definir se os membros do Conselho Tutelar serão remunerados pelo exercício da função.
4. Os membros do Conselho Tutelar devem ter idade superior a 35 anos e residir no município.
5. Compete ao Conselho Tutelar atender as crianças e adolescentes em caso de falta, omissão ou abuso dos
pais ou responsáveis.
Assinale a alternativa CORRETA.
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a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas 2, 4 e 5 são verdadeiras.
c) Somente a afirmativa 5 é verdadeira.
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 5 são verdadeiras.
e) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras.
25. De acordo com o Eca artigos 83 e 84, quando se trata de viagem de crianças e adolescentes é incorreto afirmar:
a) A autorização não será exigida quando tratar-se de comarca contígua à da residência da criança, se na
mesma unidade da Federação, ou incluída na mesma região metropolitana.
b) A autorização não será exigida quando a criança estiver acompanhada de pessoa maior, expressamente
autorizada pelo pai, mãe ou responsável.
c) A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida por 06 meses.
d) Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou
responsável, sem expressa autorização judicial.
e) A autorização é dispensável se a criança ou adolescente viajar na companhia do pai ou da mãe, autorizado
através de documento com firma reconhecida.
26. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente são penalmente inimputáveis:
a) Os menores de dezoito anos.
b) Os maiores de dezoito anos.
c) Apenas os menores de dezesseis anos.
d) Apenas os menores de doze anos de idade.
e) Apenas os menores de quatorze anos de idade.
27. De acordo com o ECA, o conselho tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado
pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta lei. Sobre
o funcionamento do Conselho Tutelar assinale a alternativa correta:
a) Em cada município haverá apenas um conselho tutelar, responsável pelo atendimento dos casos de
violência cometidas por crianças e adolescentes;
b) A manutenção do prédio e do carro utilizados pelo conselho tutelar é responsabilidade do poder judiciário;
c) O município deverá prever em sua Lei Orçamentária previsão de recursos necessários para o
funcionamento do conselho tutelar, remuneração e formação continuada dos/as conselheiros/as;
d) O horário de funcionamento do conselho tutelar é das 8:00 as 16:00, em dias uteis e das 10:00 às 16:00
em finais de semana e feriado.
e) Nenhuma das alternativas estão corretas.
28. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente/ CONANDA, criado pela Lei 8.242/1991, possui
competências, conforme apresenta o Art. 2º. Assinale a alternativa correta:
a) Executar a política nacional de atendimento dos direitos da criança e do adolescente.
b) Elaborar campanhas educativas sobre os direitos da criança e do adolescente.
c) Contribuir mensalmente com os recursos do fundo nacional dos direitos da criança e do adolescente.
d) Avaliar a política estadual e municipal e a atuação dos Conselhos Estaduais e Municipais da Criança e do
Adolescente.
e) Cobrar dos Conselhos Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente fiscalização da
atuação do Conselho Tutelar.
29. O Estatuto da Criança e do Adolescente, é um documento que reúne as leis específicas que asseguram os
direitos e deveres de crianças e adolescentes, que garante a proteção integral à criança (até 12 anos
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incompletos) e ao adolescente (entre 12 e 18 anos). Assinale a alternativa correta em relação ao

Art. 16. O

direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:
a) Ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico.
b) A proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas.
c) A inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral.
d) Brincar, praticar esportes e divertir-se.
e) Ter uma família composta por um pai e uma mãe.
30. Sobre os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, previstos no Art. 88, II - do Estatuto da Criança
e do Adolescente, Lei n° 8.069/90, assinale a alternativa correta.
a) São órgãos vinculados ao Presidente da República, com a função de deliberar acerca de ações relativas a
política de atendimento a criança e ao adolescente em situação de risco.
b) São deliberativos e controladores das ações da política de atendimento a criança e ao adolescente,
assegurada a participação popular por meio das organizações representativas.
c) Possuem natureza jurídica de autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério da Cultura.
d) São entidades de atendimento a criança e adolescente em situação de risco, vinculadas ao Ministério
Público Federal.
e) Possuem a atribuição de elaborar medidas socioeducativas, aplicáveis a crianças e adolescentes infratores.
31. Em caso de maus-tratos de alunos (crianças e adolescentes), os dirigentes de estabelecimentos de ensino
fundamental deverão comunicar o ocorrido:
a) Ao Prefeito Municipal.
b) Ao Conselho Tutelar.
c) A qualquer vereador do município.
d) Ao Presidente da República.
e) Ao sindicato dos professores.
32. É assegurado à criança e ao adolescente, de acordo com o ECA, o direito de:
a) Acesso à escola pública perto do emprego de seus pais.
b) Contestar critérios avaliativos.
c) Participação na APM das escolas públicas.
d) Progressão automática no ensino fundamental.
e) Frequentar escola de tempo integral.
33. De acordo com o artigo 88 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal n.º 8.069/90, a criação e
manutenção de programas específicos, observada a descentralização político-administrativa, é um (a)
a) Direito fundamental.
b) Diretriz da política de atendimento.
c) Medida de proteção.
d) Linha de ação.
e) Medida socioeducativa.
34. Preencha as lacunas abaixo e, em seguida assinale a alternativa correta.
A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à ____________, mediante a efetivação de políticas
sociais públicas que permitam o _________ e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de
__________.
a) saúde / nascimento / educação.
b) saúde / nascimento / existência.
c) vida / crescimento / educação.
d) vida / nascimento / existência.
e) saúde / crescimento / vida.
8
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35. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), das Medidas Específicas de Proteção, onde diz que a
intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo
da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses
presentes no caso concreto, refere-se a:
a) Proteção integral e prioritária.
b) Proporcionalidade e atualidade.
c) Interesse superior da criança e do adolescente.
d) Responsabilidade primária e solidária do poder público.
e) Nenhuma das alternativas.
36. A Resolução 170, de 10 de dezembro de 2014 altera uma Resolução publicada no ano de 2010. Qual Resolução
foi alterada? Assinale a alternativa correta:
a) Resolução 113.
b) Resolução 105.
c) Resolução 161.
d) Resolução 139.
e) Resolução 159.
37. As entidades que desenvolvem programas de internação têm, entre outras, a obrigação de
a) Restringir direitos, ainda que estes não tenham sido objeto de restrição na decisão de internação.
b) Diligenciar no sentido do restabelecimento e da preservação dos vínculos familiares, após o período inicial
de 45 dias.
c) Propiciar assistência religiosa a todos os internos, de acordo com suas crenças, pelo menos uma vez por
semana.
d) Comunicar às autoridades competentes os casos de adolescentes portadores de moléstias infectocontagiosas, exceto HIV, para preservar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
e) Proceder a estudo social e pessoal de cada caso.
38. Com relação às determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), analise as afirmativas a seguir.
I. A criança e o adolescente portadores de deficiência somente receberão atendimento especializado se a
família não tiver condições financeiras.
II. No caso de internação de criança ou adolescente, os estabelecimentos de atendimento de saúde deverão
providenciar condições para permanência integral dos pais.
III. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para prevenção de
enfermidades infantis.
Assinale:
a) se somente a afirmativa I estiver correta.
b) se somente a afirmativa II estiver correta.
c) se somente a afirmativa III estiver correta.
d) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
e) se todas as afirmativas estiverem corretas.
39. NÃO é atribuição dos Conselhos Tutelares:
a) A suspensão ou destituição do poder familiar.
b) O atendimento a crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, aplicando as medidas
previstas no art. 101, I a VII.
c) O atendimento e aconselhamento a pais ou responsáveis, aplicando as medidas previstas no art. 129, I a VII.
d) A providência da medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no art. 101, de I a VI,
para o adolescente autor de ato infracional.
e) Todas as alternativas anteriores.
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40. Sobre o disposto acerca do instituto da adoção, no Estatuto da Criança e do Adolescente, indique a única opção
ERRADA.
a) A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios,
desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais.
b) A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos
legítimos.
c) A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando.
d) Podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando.
e) A adoção somente ocorrerá se houver intenção de caridade.
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Nome (letra de forma)
Assinatura

Questão Descritiva
Discorra sobre o papel do Conselho Tutelar em no máximo 20 linhas.
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___________________________________________________________________________________
Nota
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