ESCOLHA UNIFICADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
TESTE SELETIVO

CADERNO DE QUESTÕES
Número da inscrição do candidato: ...............

São José dos Pinhais,
16/agosto/2015.

CONHECIMENTOS GERAIS – LÍNGUA PORTUGUESA
1 – Compreensão e Interpretação de textos:
Pode dizer-se que a presença do negro representou sempre fator obrigatório
no desenvolvimento dos latifúndios coloniais. Os antigos moradores da terra
foram, eventualmente, prestimosos colaboradores da indústria extrativa, na
caça, na pesca, em determinados ofícios mecânicos e na criação do gado.
Dificilmente se acomodavam, porém, ao trabalho acurado e metódico que
exige a exploração dos canaviais. Sua tendência espontânea era para as
atividades menos sedentárias e que pudessem exercer-se sem regularidade
forçada e sem vigilância e fiscalização de estranhos. (Sérgio Buarque de
Holanda, in Raízes)
Segundo o autor, os antigos moradores da terra:
A. ( ) foram o fator decisivo no desenvolvimento dos latifúndios coloniais.
B. ( ) colaboravam com má vontade na caça e na pesca.
C. ( ) possuíam tendência para atividades menos sedentárias.
D. ( ) levavam uma vida sedentária.
2 - Na expressão “tendência espontânea”, temos uma(a):
A. ( ) ambigüidade
B. ( ) cacofonia
C. ( ) neologismo
D. ( ) redundância
3 - Assinale a alternativa que completa corretamente as frases.
I)
Ele sempre ________ a calma.
II)
Os turistas _________ informações pela internet.
III)
As polícias civis e militar ________ nos motins do presídio.
A.
B.
C.
D.

(
(
(
(

) Mantêm, obtém, intervém
) Mantém, obtêm, intervêm
) Mantêm, obtêm, intervêm
) Mantém, obtém, intervém
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4 - Indique a frase sem concordância nominal:
A. ( ) Já é meio-dia e meia
B. ( ) Bastante alunos estranham este plural.
C. ( ) Os alimentos estão meio caros.
D. ( ) Paguei caro aquelas coisas raras.
5 - Assinale a alternativa que completa a frase.
Quanto
_______________
interferências_________________,
melhor_________________
A. ( ) menas, existirem, serão
B. ( ) menas, existirem, será
C. ( ) menas, existir, será
D. ( ) menos, existir, será
6 - Assinale a alternativa correta, sem erro de pontuação:
A. ( ) Vimos pelo presente solicitar de V.Sas., que nos informe a situação
econômica da firma em questão;
B. ( ) Cientificamo-lo de que na marcha do processo de restituição de suas
contribuições, verificou-se a ausência da declaração de beneficiários;
C. ( ) O Instituto de Previdência do Estado, vem solicitar de V.Sa. o
preenchimento da declaração;
D. ( ) Encaminhamos a V.Sa., para o devido preenchimento, o formulário em
anexo.

CONHECIMENTOS GERAIS – MATEMÁTICA

7 – João vendeu 50% dos seus 50 cavalos. Quantos cavalos ele vendeu?
Para solucionar esse problema devemos aplicar a taxa percentual (50%) sobre
o total de cavalos.
A. ( ) 50 cavalos
B. ( ) 25 cavalos
C. ( ) 45 cavalos
D. ( ) 35 cavalos
8 - Um caminhão transporta 85 sacas de café em cada viagem. Quantas
viagens ele terá de fazer para transportar 680 sacas?
A. ( ) 10
B. ( ) 6
C. ( ) 4
D. ( ) 8
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9 – Numa escola há 9 classes com 35 alunos e 12 classes com 30 alunos.
Quantos alunos há na escola toda?
A. ( ) 250
B. ( ) 420
C. ( ) 675
D. ( ) 900
10 - Fernando trabalha 2h20min todos os dias numa empresa, quantos minutos
ele trabalha durante um mês inteiro de 30 dias.
A. ( ) 420
B. ( ) 4200
C. ( ) 42000
D. ( ) 4,20
INFORMÁTICA
11 – O Windows XP disponibiliza diversas ferramentas para gerenciamento e
controle do Sistema Operacional. A ferramenta capaz de gerenciar pastas e
arquivos no Windows XP é denominada de
A. ( ) Gerenciador de Programas.
B. ( ) Gerenciador do Windows.
C. ( ) Administrador de Disco.
D. ( ) Windows Explorer.
12- Considere a figura, extraída do MS-Outlook 2007, em sua configuração
padrão.
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Assinale a alternativa que descreve corretamente o que acontece com o
destinatário do endereço eletrônico pedro@email.com, quando a mensagem
for enviada.
A. ( ) Ele recebe uma cópia da mensagem, e o endereço dele não será visto
pelos outros destinatários.
B. ( ) Ele recebe uma confirmação de envio, sem a mensagem, e o endereço
dele não será visto pelos outros destinatários.
C. ( ) Ele recebe uma confirmação de envio, sem a mensagem, e o endereço
dele será visto pelos outros destinatários.
D. (
) Ele recebe uma cópia da mensagem, e o endereço dele será visto pelos
outros destinatários.
13- José, gerente de vendas de uma multinacional, recebe um e-mail de João.
No e-mail João faz um grande pedido de peças e pede urgência na resposta.
José usa o Outlook Express em seu computador, mas não tem o endereço de
e-mail de João no seu catálogo de endereços. Qual o comando mais eficaz
para responder este e-mail recebido por José através do Outlook Express?
A. ( ) Selecionar a mensagem recebida de João e clicar em Encaminhar
B. (
) Selecionar a mensagem recebida de João e clicar em Encaminhar a
todos
C. ( ) Selecionar a mensagem recebida de João e clicar em Responder
D. ( ) Selecionar a mensagem recebida de João e clicar em Retornar
14- Observe abaixo o texto extraído do site da SUDECO:
“Sudeco e Famasul discutem estratégias para o Desenvolvimento da
INFRAESTRUTURA AGROPECUÁRIA do Centro-Oeste.” No BrOffice Writer, a
tecla ou combinação de teclas de atalho que permite copiar a expressão em
destaque no texto é:
A. ( ) tecla C
B. ( ) F2
C. ( ) CTRL+ C
D. ( ) CTRL+ X
15- A web contém milhões de sites e bilhões de páginas. Estas páginas são
conectadas através de:
A. ( ) tabelas.
B. ( ) portas USB.
C. ( ) guias.
D. ( ) hyperlinks.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

16 – De acordo com o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente –
ECA, “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 o parágrafo único do mesmo artigo, 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.
Marque, abaixo, a alternativa correta:
A. ( ) estão corretas apenas as afirmativas I e II;
B. ( ) estão corretas apenas as afirmativas I e IV;
C. ( ) estão corretas apenas as afirmativas II e IV;
D. ( ) todas as afirmativas estão corretas.
17 – O direito à vida e à saúde constitui um dos cinco direitos fundamentais da
criança e do adolescente. Sobre este direito, é CORRETO afirmar:
I.

É assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde,
compreendendo o atendimento pré e perinatal;
II. Assegura a permanência, em tempo integral, de um dos pais ou responsável,
por ocasião de internamento da criança ou adolescente;
III. Prevê a venda, por farmácias do poder público, de medicamentos, órteses e
próteses, por valores mais baixos que os praticados no mercado;
IV. Compreende atendimento especializado às crianças e adolescentes com
deficiência
Marque, abaixo, a alternativa correta:
A. ( ) estão corretas apenas as afirmativas I, II e III;
B. ( ) estão corretas apenas as afirmativas I, II e IV;
C. ( ) estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV;
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D. (

) todas as afirmativas estão corretas.

18 – “A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem
o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de
correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos
integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos
executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada
de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los.” (ECA, art. 18-A)
Assinale a alterativa que completa, de acordo com o parágrafo único do Artigo
18-A (ECA) o texto abaixo:
18-A “Parágrafo único: Para os fins desta Lei, considera-se
I - castigo físico: ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da
força física sobre a criança ou o adolescente que resulte em...”
A.
B.
C.
D.

(
(
(
(

) sofrimento físico ou lesão;
) sofrimento físico ou psicológico;
) trauma físico ou psicológico;
) lesão de qualquer espécie.

19 – É um dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, conforme o
ECA, o Direito à Convivência Familiar e Comunitária. Sobre este direito é
CORRETO afirmar:
I. A manutenção ou reintegração de criança ou adolescente à sua família terá
preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será esta
incluída em programas de orientação e auxílio;
II. Será impedida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai
privado de liberdade, para evitar a exposição a situações constrangedoras e
vexatórias;
III. Recomenda-se o acolhimento institucional de crianças e adolescentes cujas
famílias não possuam recursos materiais suficientes para assegurar-lhes
condições de educação e saúde adequadas;
IV. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os
mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações
discriminatórias relativas à filiação.
Assinale, abaixo, a alternativa correta:
A. ( ) estão corretas apenas as afirmativas I e III;
B. ( ) estão corretas apenas as afirmativas II e IV;
C. ( ) estão corretas apenas as afirmativas I e IV;
6
Prova elaborada especificamente para o processo de seleção dos candidatos ao Conselho Tutelar de São José dos Pinhais/PR em
2015 pela Equipe da Empresa Oliveira e Costa – PROIBIDO REPRODUÇÃO

D. (

) estão corretas apenas as afirmativas II e III.

20 – “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” (Art. 53).
Considerando o direito à educação para crianças e adolescentes, cabe deveres
ao Estado e aos pais, para que tal prerrogativa seja efetivada.
Sendo assim, é CORRETO, afirmar sobre os deveres dos pais ou
responsáveis:
A. (
) assumir todas as despesas inerentes ao acesso à educação de seus
filhos ou pupilos, inclusive de material escolar, transporte, uniforme e aulas de
reforço;
B. ( ) têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de
ensino;
C. (
) participar ativamente, junto com seus filhos ou pupilos, de entidades
estudantis;
D. (
) providenciar estratégias de atendimento educacional especializado, em
complemento ao ensino regular, quando da situação de crianças e
adolescentes com deficiência.

21 – “Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada
segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor.” (Art. 62)
A formação técnico-profissional, segundo artigo 63 do ECA, deve seguir aos
seguintes princípios:
I - garantia de acesso e freqüência obrigatória ao ensino regular;
II – participação em atividades de aprendizagem de língua estrangeira e de
intercâmbio;
III - atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente;
IV - horário especial para o exercício das atividades.
Assinale, abaixo, a alternativa correta:
A. ( ) estão corretas apenas as afirmativas I, II e III;
B. ( ) estão corretas apenas as afirmativas I, II e IV;
C. ( ) estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV;
D. ( ) todas as alternativas estão corretas.
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22 – O ECA estabelece em seu artigo 25, as concepções de família natural e de
família extensa. Sobre o entendimento de família extensa pelo ECA, é
CORRETO afirmar:
A. (
) Entende-se por família extensa ou ampliada aquela formada,
conjuntamente, por pais, irmãos, tios, tias, avôs e avós, desde que
comprovada a consanguinidade, diante das instâncias competentes;
B. (
) Entende-se por família extensa ou ampliada aquela formada pelos pais
ou qualquer deles e seus descendentes;
C. ( ) Entende-se por família extensa ou ampliada 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;
D. ( ) Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para
além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por tios, tias,
avôs ou avós, desde que assegurados vínculos de convívio, afinidade e
afetividade.
23 – “A adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo o disposto
nesta Lei. § 1º- 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, na forma do parágrafo único do art.
25 desta Lei. § 2º- É vedada a adoção por procuração.” (ECA, art. 39)
Sobre a adoção, segundo o ECA, é CORRETO afirmar:
I. 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;
II. O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que o
adotando;
III. Em se tratando de adotando maior de doze anos de idade, será também
necessário o seu consentimento;
IV. Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros podem
adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e o regime de
visitas e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância
do período de convivência e que seja comprovada a existência de vínculos de
afinidade e afetividade com aquele não detentor da guarda, que justifiquem a
excepcionalidade da concessão.
Marque a alternativa correta:
A. ( ) estão corretas apenas as afirmativas I, e II;
B. ( ) estão corretas apenas as afirmativas I, II e III;
C. ( ) estão corretas apenas as afirmativas II e III;
D. ( ) todas as alternativas estão corretas.
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24 –
De acordo com o parágrafo 3º, do artigo 50 do ECA, a inscrição de
postulantes à adoção será precedida de um período de preparação
psicossocial e jurídica.
Segundo o ECA, este período de preparação deve ser orientado por equipe
técnica de qual órgão/instância?
A. ( ) Justiça da Infância e da Juventude, com apoio dos técnicos
responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à
convivência familiar
B. ( ) Centros de Referência Especializados de Assistência Social, com o
apoio dos técnicos da Justiça da Infância e da Juventude;
C. ( ) Conselho Tutelar, com o apoio dos técnicos da Secretaria Municipal de
Assistência Social;
D. ( ) Instituições de Acolhimento, com o apoio dos técnicos da Justiça da
Infância e da Juventude.

25 – Art. 50. “A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro
regional, um registro de crianças e adolescentes em condições de serem
adotados e outro de pessoas interessadas na adoção” (ECA, art. 50).
De acordo com o parágrafo 13 do artigo acima citado, somente poderá ser
deferida adoção em favor de candidato não cadastrado previamente nos
termos desta Lei, em três hipóteses. Assinale, abaixo, a afirmativa que NÃO
CORRESPONDE a nenhuma das três hipóteses previstas:
A. ( ) se tratar de pedido de adoção unilateral;
B. ( ) se tratar de adoção internacional;
C. ( ) for formulada por parente com o qual a criança ou adolescente
mantenha vínculos de afinidade e afetividade;
D. ( ) oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal de criança
maior de 3 (três) anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de
convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade, e não
seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas
nos arts. 237 ou 238 desta Lei.

26 – “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão atuar de
forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações
destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou
degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e de
adolescentes” (ECA, art.70-A).
São principais ações da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, para
cumprimento do artigo 70-A do ECA, as alternativas abaixo, EXCETO:
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A. (
) a promoção de campanhas educativas permanentes para a divulgação
do direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o
uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e dos
instrumentos de proteção aos direitos humanos;
B. (
) a formação continuada e a capacitação dos profissionais de saúde,
educação e assistência social e dos demais agentes que atuam na
promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente para o
desenvolvimento das competências necessárias à prevenção, à identificação
de evidências, ao diagnóstico e ao enfrentamento de todas as formas de
violência contra a criança e o adolescente;
C. ( ) o apoio e o incentivo às práticas de resolução pacífica de conflitos que
envolvam violência contra a criança e o adolescente
D. (
) a promoção de espaços, centralizados nas metrópoles, de estudo e
discussão sobre a violência doméstica, de responsabilidade conjunta das
Secretarias Estaduais de Saúde e de Educação.
27 – O artigo 81 do ECA aponta para a proibição de venda de certos produtos à
crianças e adolescentes.
De acordo com o texto do citado artigo, assinale a alternativa composta
SOMENTE POR PRODUTOS QUE SÃO DE VENDA PROIBIDA à crianças e
adolescentes:
A. ( ) armas, munições, bebidas alcoólicas e bilhetes de passagem
interestaduais ;
B. ( ) bebidas alcoólicas, armas, munições e bilhetes lotéricos;
C. ( ) armas, munições, bilhetes lotéricos e bilhetes de passagem
interestaduais;
D. ( ) armas, munições, bilhetes de passagem interestaduais e produtos
importados que não possuam nota fiscal.
28 – “A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-seá através de um conjunto articulado de ações governamentais e nãogovernamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”
Podem ser caracterizadas como linhas de ação da política de atendimento dos
direitos da criança e do adolescente:
I. políticas sociais básicas;
II. serviço de acolhimento institucional permanente, com permanência mínima de
2 anos na instituição;
III. serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às
vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e
opressão;
IV. serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e
adolescentes desaparecidos.
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Marque a alternativa correta:
A. ( ) estão corretas apenas as afirmativas I, II e III;
B. ( ) estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV;
C. ( ) estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV;
D. ( ) todas as alternativas estão corretas.
29 – Assinale a alternativa que NÃO constitui uma diretriz da política de
atendimento dos direitos da criança e do adolescente, segundo o artigo 88 do
ECA:
A. ( ) centralização do atendimento nas metrópoles e capitais;
B. ( ) criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da
criança e do adolescente;
C. ( ) integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público,
Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social;
D. ( ) mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos
diversos segmentos da sociedade.
30 – Segundo o artigo 89 do ECA, constitui função de interesse público
relevante e não remunerada, aquela exercida pelos:
A. ( ) Conselheiros municipais dos direitos da criança e do adolescente e
conselheiros tutelares;
B. ( ) Conselheiros municipais, estaduais e nacionais dos direitos da criança e
do adolescente;
C. ( ) Conselheiros tutelares e integrantes dos serviços vinculados às Varas da
Infância e da Adolescência;
D. ( ) Conselheiros nacionais dos direitos da criança e do adolescente e
voluntários em geral, dedicados à infância e adolescência.
31 – “As entidades governamentais e não governamentais deverão proceder à
inscrição de seus programas, especificando os regimes de atendimento, na
forma definida neste artigo, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente, o qual manterá registro das inscrições e de suas alterações,
do que fará comunicação ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária.” (ECA,
art.90, § 1o).
O parágrafo 3º do artigo 90 do ECA estabelece o período máximo em que os
Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente devem realizar
a reavaliação dos programas das entidades de atendimento cadastradas. Este
período corresponde a:
A. ( ) a cada 2 anos;
B. ( ) a cada 12 meses;
C. ( ) a cada 3 anos;
D. ( ) a cada 6 meses.
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32 – Caracterizam-se, segundo o artigo 92 do ECA, como princípios das
entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou
institucional:
I. atendimento personalizado e em pequenos grupos;
II. não desmembramento de grupos de irmãos;
III. preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração
familiar;
IV. participação de pessoas da comunidade no processo educativo.
Assinale a alternativa correta:
A. ( ) estão corretas apenas as afirmativas I, II e IV;
B. ( ) estão corretas apenas as afirmativas I, II e III;
C. ( ) estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV;
D. ( ) todas as alternativas estão corretas.
33 – O artigo 94 do ECA define obrigações das entidades que desenvolvem
programas de internação. Os textos abaixo apresentam estas obrigações, com
EXCEÇÃO da afirmativa disposta na opção:
A. ( ) comunicar à autoridade judiciária, periodicamente, os casos em que se
mostre inviável ou impossível o reatamento dos vínculos familiares;
B. ( ) propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer;
C. (
) ofertar, em sua estrutura interna, serviços de saúde da criança e do
adolescente, com equipe de saúde própria, composta por médico(s),
enfermagem e psicologia;
D. ( ) providenciar os documentos necessários ao exercício da cidadania
àqueles que não os tiverem.
34 – “As entidades governamentais e não-governamentais referidas no art. 90
serão fiscalizadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelos Conselhos
Tutelares.” (ECA, art. 95)
Assinale, abaixo, a alternativa que APRESENTA TRÊS DIFERENTES FORMAS
de medidas aplicáveis às entidades governamentais de atendimento que
descumprem com as obrigações previstas no ECA, de acordo com o disposto
no artigo 97:
A. ( ) advertência, afastamento provisório de seus dirigentes, fechamento de
unidade
B. ( ) advertência, afastamento definitivo de seus dirigentes, repasse da
gestão da entidade para organização da sociedade civil;
C. ( ) advertência, afastamento provisório de seus dirigentes, repasse da
gestão da entidade para organização da sociedade civil;
D. ( ) afastamento definitivo de seus dirigentes, comunicado ao Ministério
Público, descredenciamento no Conselho Municipal de Direitos da Criança e
do Adolescente.
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35 – “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” (ECA, art. 98)
O parágrafo único do artigo 100 do ECA, trata dos princípios que regem a
aplicação das medidas protetivas apontadas pelo artigo 98. Das afirmativas
abaixo, quais trazem corretamente tais princípios:
I. condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos: crianças e
adolescentes são os titulares dos direitos previstos nesta e em outras Leis, bem
como na Constituição Federal;
II. proteção integral e prioritária: a interpretação e aplicação de toda e qualquer
norma contida nesta Lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos
direitos de que crianças e adolescentes são titulares;
III. interesse superior da criança e do adolescente: 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;
IV. responsabilidade estatal: a intervenção deve ser efetuada de modo que o
Estado assuma, integralmente, as responsabilidades para com a criança e o
adolescente, contando com os pais como colaboradores e beneficiários
indiretos das ações governamentais.
Assinale a alternativa correta:
A. ( ) estão corretas apenas as afirmativas I, II e III;
B. ( ) estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV;
C. ( ) estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV;
D. ( ) todas as alternativas estão corretas.
36 – O artigo 101 do ECA define quais os tipos de medidas protetivas podem
ser determinadas pelas autoridades competentes.
Assinale, abaixo, a opção que NÃO apresenta uma modalidade de medida
protetiva, segundo o ECA:
A. ( ) matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino
fundamental;
B. ( ) encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de
responsabilidade;
C. ( ) recomendação de mudança de residência para outro município;
D. ( ) inclusão em programa de acolhimento familiar.
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37 – “O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas
provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para
reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em família
substituta, não implicando privação de liberdade.” (ECA, art. 101, § 1º)
Assinale a alternativa que traz a informação CORRETA a respeito da medida de
acolhimento familiar e institucional, de acordo com o ECA:
A. ( ) Imediatamente após o acolhimento da criança ou do adolescente, a
entidade responsável pelo programa de acolhimento institucional ou familiar
elaborará um plano de integração da criança/adolescente às atividades
coletivas institucionais, compreendendo rotinas e agendas;
B. ( ) O acolhimento familiar ou institucional ocorrerá no local mais capacitado
para atendimento do perfil da criança, podendo ser realizado em outro
município ou estado, desde que assegurada visita familiar ao menos uma vez
a cada três meses;
C. ( ) Será elaborado plano individual de atendimento sob a responsabilidade
da equipe técnica do programa de atendimento e levará em consideração a
opinião da criança ou do adolescente e a oitiva dos pais ou do responsável;
D. ( ) Verificada a possibilidade de reintegração familiar, o responsável pelo
programa de acolhimento familiar ou institucional fará imediata comunicação
à Secretaria Municipal de Assistência Social, que deverá informar ao
Conselho Tutelar.
38 – O Título III do ECA aborda a questão da Prática do Ato Infracional.
Assinale a alternativa abaixo que apresenta CORRETAMENTE a definição de
ato infracional, segundo o artigo 103 do ECA:
A. ( ) Considera-se ato infracional a conduta inadequada aos pressupostos do
Código de Menores;
B. ( ) Considera-se ato infracional todo e qualquer comportamento desafiador
e de confronto às autoridades legalmente instituídas;
C. ( ) Considera-se ato infracional a conduta inadequada aos pressupostos do
Estatuto da Criança e do Adolescente;
D. ( ) Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou
contravenção penal.
39 – Ao tratar da temática dos Atos Infracionais e das medidas
socioeducativas pertinentes a cada caso, o ECA, assegura a proteção dos
direitos individuais do adolescente.
Sobre os direitos individuais relacionados à medida de internação, segundo o
artigo 106 do ECA, pode-se afirmar que:
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I. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato
infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária
competente;
II.A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de
cento e oitenta dias;
III. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de
autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida;
IV. É vedado ao adolescente o acesso à identificação dos responsáveis pela sua
apreensão.
Assinale, abaixo, a alternativa correta:
A. ( ) estão corretas apenas as afirmativas I e IV;
B. ( ) estão corretas apenas as afirmativas I e III;
C. ( ) estão corretas apenas as afirmativas I, II e III;
D. ( ) estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV.
40 – Assinale, abaixo, a alternativa que apresenta CORRETAMENTE três tipos
de medidas socioeducativas aplicáveis devido ao cometimento de ato
infracional, de acordo com o artigo 112 do ECA:
A. (
) advertência, liberdade assistida e internação em estabelecimento
educacional;
B. ( ) advertência, prestação de serviços obrigatórios e liberdade assistida;
C. ( ) advertência, prestação de serviços obrigatórios e prisão domiciliar;
D. ( ) liberdade assistida, advertência e prisão domiciliar.
41 – Sobre a medida protetiva de Liberdade Assistida, prevista nos artigos 118
e 119 do ECA, é CORRETO afirmar:
A. (
) A medida de Liberdade Assistida 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;
B. (
) A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis meses,
podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra
medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor;
C. (
) A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a
qual deverá ser membro do Conselho Tutelar ou do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente;
D. ( ) Cabe ao orientador o dever de controlar o cumprimento pelo adolescente
dos horários de atividades comunitárias de prestação de serviços e informar
às autoridades competentes em caso de três faltas consecutiva.
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42 – O artigo 121 do ECA aponta regras para a operacionalização da medida
socioeducativa de internação. Sobre esta medida, é CORRETO afirmar:
A. (
) Não poderá exceder a dois anos e prevê a liberação compulsória aos
dezoito anos de idade;
B. (
) Não poderá exceder a três anos e prevê a liberação compulsória aos
dezoito anos de idade;
C. (
) Não poderá exceder a dois anos e prevê a liberação compulsória aos
vinte e um anos de idade;
D. (
) Não poderá exceder a três anos e prevê a liberação compulsória aos
vinte e um anos de idade.
43 – O artigo 129 do ECA estabelece as medidas pertinentes aos pais ou
responsáveis.
Assinale, abaixo, a alternativa que NÃO apresenta corretamente uma destas
medidas:
A. (
) inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e
tratamento a alcoólatras e toxicômanos;
B. ( ) encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico;
C. (
) obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento
especializado;
D. (
) obrigação de apresentar vínculo trabalhista, com registro em CLT, em
prazo máximo de 120 dias.
44 – O Título V do ECA trata do Conselho Tutelar.
Marque, abaixo, a alternativa que apresenta a CORRETA definição de Conselho
Tutelar, de acordo com o artigo 131 do ECA:
A. (
) O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, jurisdicional,
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da
criança e do adolescente, definidos nesta Lei
B. ( ) O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional,
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da
criança e do adolescente, definidos nesta Lei
C. (
) O Conselho Tutelar é órgão permanente do Poder Executivo, não
jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos
direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei
D. (
) O Conselho Tutelar é órgão permanente do Poder Judiciário,
jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos
direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei
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45 – Segundo o artigo 136 do ECA, podem ser identificadas como atribuições
do Conselho Tutelar as seguintes afirmativas abaixo, EXCETO:
A. (
) atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas
previstas no art. 129, I a VII;
B. ( ) aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma
de proteção à criança ou adolescente;
C. ( ) requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente
quando necessário;
D. ( ) promover e incentivar, na comunidade e nos grupos profissionais, ações
de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maustratos em crianças e adolescentes.
46 – Segundo o artigo 148 do ECA, podem ser caracterizadas como
competências da Justiça da Infância e da Juventude:
I.

conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção do
processo;
II.
conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de
atendimento, aplicando as medidas cabíveis;
III. conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para
apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as
medidas cabíveis;
IV. conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as
medidas cabíveis.
Assinale a alternativa correta:
A. ( ) estão corretas apenas as afirmativas I, e II;
B. ( ) estão corretas apenas as afirmativas I e III;
C. ( ) estão corretas apenas as afirmativas I, II e IV;
D. ( ) todas as alternativas estão corretas.
47 – Pode-se afirmar, segundo o artigo 165 do ECA, que são requisitos para
concessão de pedidos de colocação em família substituta:
I.
II.

III.
IV.

qualificação completa do requerente e de seu eventual cônjuge,
companheiro, com expressa anuência deste;
indicação de eventual parentesco do requerente e de seu cônjuge,
companheiro, com a criança ou adolescente, especificando se tem
não parente vivo;
qualificação completa da criança ou adolescente e de seus pais,
conhecidos;
indicação do cartório onde foi inscrito nascimento, anexando,
possível, uma cópia da respectiva certidão.

ou
ou
ou
se
se
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Marque a alternativa correta:
A.
B.
C.
D.

(
(
(
(

)
)
)
)

estão corretas apenas as afirmativas I, II e IV;
estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV;
estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV;
todas as alternativas estão corretas.

48 – Sobre o processo de habilitação de pretendentes à adoção, conforme os
pressupostos do ECA no artigo 197-C, é CORRETO afirmar:
A. ( ) Sempre que possível e recomendável, a etapa obrigatória da preparação
incluirá o contato com crianças e adolescentes em regime de acolhimento
familiar ou institucional em condições de serem adotados, a ser realizado sob
a orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica da Justiça da Infância
e da Juventude, com o apoio dos técnicos responsáveis pelo programa de
acolhimento familiar ou institucional e pela execução da política municipal de
garantia do direito à convivência familiar;
B. ( ) Sempre que possível e recomendável, a etapa obrigatória da preparação
incluirá o contato com crianças e adolescentes em regime de acolhimento
familiar ou institucional em condições de serem adotados, a ser realizado sob
a orientação, supervisão e avaliação da equipe do Conselho Tutelar, com o
apoio dos técnicos responsáveis pelo programa de acolhimento familiar ou
institucional e pela execução da política municipal de garantia do direito à
convivência familiar;
C. ( ) Sempre que possível e recomendável, a etapa obrigatória da preparação
incluirá o contato com crianças e adolescentes em regime de acolhimento
familiar ou institucional em condições de serem adotados, a ser realizado sob
a orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica responsável pelo
programa de acolhimento familiar ou institucional e pela execução da política
municipal de garantia do direito à convivência familiar, com o apoio dos
técnicos da Justiça da Infância e da Juventude;
D. ( ) Sempre que possível e recomendável, a etapa obrigatória da preparação
incluirá o contato com crianças e adolescentes em regime de acolhimento
familiar ou institucional em condições de serem adotados, a ser realizado sob
a orientação, supervisão e avaliação da equipe do Conselho Tutelar, com o
apoio dos técnicos da Justiça da Infância e da Juventude.
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49 – O ECA dispõe sobre os crimes praticados contra crianças e adolescentes,
por ação ou omissão, sem prejuízo no disposto na legislação penal (ECA,
art.225).
Segundo o ECA, são considerados crimes contra a criança e o adolescente os
atos abaixo listados, EXCETO:
A. (
) Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante
paga ou recompensa;
B. (
) Privar 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;
C. (
) Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de
atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de
comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento,
envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou
adolescente;
D. (
) Deixar o encarregado de serviço ou o dirigente de estabelecimento de
atenção à saúde de gestante de manter registro das atividades
desenvolvidas, na forma e prazo referidos no art. 10 desta Lei, bem como de
fornecer à parturiente ou a seu responsável, por ocasião da alta médica,
declaração de nascimento, onde constem as intercorrências do parto e do
desenvolvimento do neonato.
50 – São caracterizadas como infrações administrativas, segundo os artigos
245 a 258-C do ECA, as seguintes:
I. Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida, por qualquer meio de
comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial,
administrativo ou judicial relativo a criança ou adolescente a que se atribua
ato infracional;
II. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar
ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade
judiciária ou Conselho Tutelar:
III. Hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável,
ou sem autorização escrita desses ou da autoridade judiciária, em hotel,
pensão, motel ou congênere;
IV. Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, a
criança ou adolescente arma, munição ou explosivo
Assinale a alternativa correta:
A. ( ) estão corretas apenas as afirmativas I, II e III;
B. ( ) estão corretas apenas as afirmativas I, II e IV;
C. ( ) estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV;
D. ( ) todas as alternativas estão corretas.
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REDAÇÃO
O Estatuto da Criança e do Adolescente está fundamentado na Doutrina da
Proteção Integral e destaca-se por apresentar com clareza os Direitos
Fundamentais da Criança e do Adolescente no Brasil.
Desenvolva um texto que trate destes Direitos Fundamentais e que discuta a
importância de defendê-los e coloca-los em prática.
Importante: A redação deverá conter no mínimo 20 (vinte) linhas,
compreendendo no mínimo 3 (três) parágrafos, e apresentar coerência com a
temática proposta no cabeçalho acima.
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