
Prova para o Processo de Escolha Suplementar dos Membros do 

Conselho  Tutelar  de Palhoça/SC – Edital N° 03/2021/CMDCA 

Nome: _______________________________________________________ 

 
Local e data: __________________________________________________ 
 

01)  De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), considera-se:  
 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) criança – pessoa até dez anos de idade incompletos; adolescente – pessoa entre dez e dezessete 

anos de idade.  
(B) criança – pessoa até doze anos de idade incompletos; adolescente – pessoa entre doze e dezoito 

anos de idade. 
(C) criança – pessoa até treze anos de idade incompletos; adolescente – pessoa a partir de treze anos 

até dezesseis anos completos.  
(D) criança – pessoa até quatorze anos de idade incompletos; adolescente – pessoa que tem entre 

quatorze e dezoito anos completos.  
(E)  todas as alternativas estão corretas. 
 

02)  O Estatuto da Criança e do Adolescente, institui no seu artigo 4.º, 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 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. Para tanto, a garantia de prioridade compreende: 

 
I. primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

II. precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 
III. preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 
IV. destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e 

à juventude; 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

(A) I - II - III 
(B) I - III - IV 
(C) I - II  
(D) I – II - III - IV  
(E) II -  IV  

 

03) De acordo como o Art. 5º do  Estatuto da Criança e do Adolescente:  Nenhuma criança ou 
adolescente será objeto de qualquer forma de ____________, discriminação, ___________, 
violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, _________________, 
aos seus direitos fundamentais. 
 

Assinale a alternativa que contém os vocábulos que preenchem, correta e respectivamente, as 
lacunas do dispositivo legal apresentado.  

 
(A) Negligência – exploração - por ação ou omissão; 
(B) Negligência - maus tratos - por ação ou omissão; 
(C) Negligência - exploração - falta de políticas públicas;  
(D) Negligencia – abandono – por ação ou omissão; 
(E) Negligência - maus tratos - falta de políticas públicas; 



04) De acordo como o Art. 7º  O Estatuto da Criança e do Adolescente: “A criança e o 
adolescente têm direito à proteção, à vida e à .............................., mediante a efetivação de políticas 
sociais públicas que permitam o ............................ e o desenvolvimento ............... e harmonioso, em 
condições ................... de existência.”  

 
Assinale a alternativa que contém os vocábulos que preenchem, correta e respectivamente, as 

lacunas do dispositivo legal apresentado. 
  
(A) liberdade.... nascimento.... normal... legais  
(B) liberdade … crescimento … saudável … vitais.  
(C) saúde … despontar … criterioso … normais.  
(D) segurança … estudo … regular … excelentes..  
(E) saúde … nascimento … sadio … dignas.  

 

05)  O Estatuto da Criança e do Adolescente, 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 ____________________, sem prejuízo de outras 
providências legais: 

  
Assinale a alternativa correta que completa o artigo:: 
 
(A) Secretário Municipal da Infância e da Juventude.  
(B) Oficial de Justiça da Comarca onde ocorreu o fato.  
(C) Conselho Tutelar da respectiva localidade. 
(D) Prefeito municipal. 
(E) Procurador do Estado da Vara da Infância e da Juventude.  

 

06)   Ao organizar a apresentação de final de ano da escola, alguns professores solicitaram 
ajuda do diretor, durante as aulas livres, para os ensaios. Uma das alunas não participava de 
nenhum ensaio, pois, segundo ela, sua religião não permitia dançar. Essa aluna tem seu direito 
resguardado, de acordo com o art 16. do ECA, no que diz respeito à:  

 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) preservação da imagem, da identidade e da autonomia. 
(B) liberdade à crença e ao culto religioso.  
(C) igualdade de oportunidades no desenvolvimento de sua educação.  
(D) ser respeitada em suas aptidões. 
(E) Nem uma das alternativas. 

 

07) Segundo os Art. 15 e 16 do ECA, a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e 
à dignidade como pessoas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, 
humanos e sociais conforme previsto na Constituição e nas leis. Entende-se como direito à 
liberdade os seguintes aspectos:  

I. Ter direito de opinar e de se expressar.  
II. Brincar, praticar esportes e divertir-se. 
III. Participar da vida política, na forma da lei.  
IV. Buscar refúgio, auxílio e orientação. 

 
Assinale a alternativa correta: 

:                      (A) I  
(B) I - II  
(C) I - II - III - IV 
(D) I – II - III  
(E) II - III 



08) De acordo com o Art. 18 do  Estatuto da Criança e do Adolescente, É dever ___________ zelar 
pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento 
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 
 
Assinale a alternativa correta que completa o artigo:  
 
(A) ministério publico. 
(B) dos pais.  
(C) do conselho tutelar  
(D) de todos. 
(E) do prefeito.  

 

09) Art. 21. O __________ será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na 
forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de 
discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da 
divergência.     (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009)   

 
Qual alternativa que completa a lacuna corretamente: 
 

(A) pátrio poder;  
(B) a importância dos pais;  
(C) direito dos pais; 
(D) poder  famíliar;  
(E) nem uma das alternativas; 

 

10)  A perda e a suspensão do patrio poder serão decretadas: 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Pelo Conselho Tutelar; 
(B) Pelo Poder Legislativo; 
(C) Pelo Poder Judiciário; 

      (D) Pelo delegado; 
(E) Pelo Poder Executivo; 
 

11) Segundo o art. 53 do  Estatuto da Criança e do Adolescente, é assegurado à criança e ao 
adolescente  
 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - direito de ser respeitado por 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, garantindo-se vagas no mesmo 
estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. 
(Redação dada pela Lei nº 13.845, de 2019) 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

 
(A) I - II - V 
(B) I - III 
(C) II - III  
(D)        I – II  - V  
(E) I – II – III – IV - V 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm


12) Ao tomar conhecimento do fato de que um dos seus alunos é vítima de maus tratos na 
família, o professor do 2.º ano do ensino fundamental informou ao diretor da escola que 
imediatamente oficiou ao Conselho Tutelar, para as providências cabíveis. À luz do Art. 56 Estatuto 
da Criança e do Adolescente, a iniciativa da escola está, nesse caso: 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) correta, pois cabe aos dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicar ao 

Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos. 
(B) errada, pois o caso de maus tratos envolvendo alunos não está previsto no Estatuto da Criança e 

do Adolescente. 
(C) errada, pois cabe ao professor comunicar diretamente o Conselho Tutelar.  
(D) errada, pois o professor deveria ter comunicado diretamente o Promotor da Criança e do 

Adolescente.  
(E) incorreta, pois  não cabe aos dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicar ao 

Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos.  
 

13) Art. 81 do Estatuto da Criança e do Adolescente . É proibida a venda à criança ou ao 
adolescente de: 

 
I - armas, munições e explosivos; 
II - bebidas alcoólicas; 
III - produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica ainda que por 

utilização indevida; 
IV - fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo seu reduzido potencial sejam incapazes 

de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida; 
V - revistas e publicações a que alude o art. 78; 
VI - bilhetes lotéricos e equivalentes. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 (A) I – II – IV - VI  
(B) II – III – IV - V 
(C) I – III - VI 
(D) I – II – III – IV – V - VI 

      (E) Nem uma esta correta 
 

14) Art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente. As medidas de proteção à criança e ao 
adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei 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; 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) I - II  
(B) I - II - III 
(C) I - III  
(D) II – III  
(E) Nem uma das alternativas  
 

15) Art. 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Verificada qualquer das hipóteses previstas 
no art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a autoridade competente poderá 
determinar, dentre outras, as seguintes medidas: 
 



I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade; 
II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; 
III - matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental; 
IV - inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da 
família, da criança e do adolescente;      
V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; 
VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e 
toxicômanos;  
VII - acolhimento institucional;     
 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) I – II – IV - V  
(B) I -  II - III 
(C) I – II – III – IV – VII  
(D) I – III – V - VI 

 (E) I – II – III – IV – V – VI – VII 
 

16) Art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Verificada a prática de ato infracional, a 
autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 
 
I - advertência; 
II - obrigação de reparar o dano; 
III - prestação de serviços à comunidade; 
IV - liberdade assistida; 
V - inserção em regime de semiliberdade; 
VI - internação em estabelecimento educacional; 
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI; 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) I – II – IV - VII  
(B) I – II – III – IV – V – VI - VII 
(C) I – III – V - VI 
(D) I - IV 
(E) II – III – IV – V - VII 
 

17) O Conselho Tutelar, criado no âmbito dos municípios, é um órgão permanente e autônomo, não 
jurisdicional, encarregado pela sociedade de: 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) promover o desenvolvimento físico e emocional da criança e do adolescente.  
(B) julgar os casos de discriminação e maus tratos à criança e ao adolescente.  
(C) dar prioridade de atendimento às crianças de zero a seis anos de idade.  
(D) decidir sobre a guarda e adoção de crianças abandonadas.  
(E) zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. 
 

18) O Estatuto da Criança e do Adolescente (Art. 133) dispõe que os integrantes do Conselho 
Tutelar, além de reconhecida integridade moral, devem:   
 
Assinale a alternativa correta: 
 
 



(A) ser maiores de 23 anos ou emancipados, residir na Comarca e não podem ser reeleitos.  
(B) ser brasileiros natos, maiores de 21 anos ou emancipados, podem ser remunerados e têm 

mandato certo de quatro anos.  
(C) reconhecida idoneidade moral, idade superior a 21 anos, residir no município. 
(D) ter idade superior a 21 anos ou emancipados, residir na Comarca e não podem ser 

remunerados. 
(E) Nem uma das alternativas. 

 

19) De acordo com Art. 136 do O Estatuto da Criança e do Adolescente. São atribuições do 
Conselho Tutelar: 
I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, aplicando as 

medidas previstas no art. 101, I a VII; 
II - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no art. 129, I a VII; 

      III - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal 
contra os direitos da criança ou adolescente; 
      IV - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência; 

 
 

Assinale a alternativa correta: 
 
(A) I – II – III - IV 
(B) I – II  
(C) I – III  
(D) I – III - IV  
(E) II – III – IV 

 

20) Conforme estabelece expressamente o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 
137, as decisões do Conselho Tutelar, a pedido de quem tenha legítimo interesse, somente 
poderão ser revistas.   
 
Assinale a alternativa correta: 
 

(A) pelo Procurador do Estado que atua na defesa da criança e do adolescente. 
(B) pela Defensoria Pública 
(C) pelo Ministério da Justiça.  
(D) pela autoridade judiciária  
(E) pelo prefeito municipal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


