
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE – CMDCA 

COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL  

 

 MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS 

SANTA CATARINA 

 

 

 

CADERNO DE PROVA 

CONSELHEIRO TUTELAR 

2015 

 

 

 

 

 

 

         

 

Irineópolis, 05 de julho de 2015. 

 

 

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      

          

 

 

 

Nº DA INSCRIÇÃO 

DO (A) CANDIDATO (A): 



ANTES DE INICIAR A PROVA, LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

 

1. Aguarde a orientação do aplicador para iniciar a prova.  

2. Leia, atentamente, as questões, e atenha-se a elas, pois nenhum esclarecimento a mais 

poderá ser dado, e o sucesso de um concurso está na compreensão do que é solicitado.  

3. Utilize somente caneta esferográfica preta ou azul para assinalar a folha de respostas. 

Utilize lápis e borracha apenas para suas anotações no caderno de provas. 

 4. Para assinalar as respostas na folha correspondente basta preencher todo o quadrado 

que contém a letra escolhida da questão pertinente. 

 5. Será nula a prova, se forem assinaladas todas as questões com uma única alternativa de 

respostas.  

6. Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão.  

7. Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas, se lhe sobrar tempo.  

8. Ao início da prova, o aplicador comunicará o período de tempo concedido para a 

realização dela.  

9. Ao término da prova, entregue TODO O MATERIAL recebido.  

10. Preencha claramente os dados na folha de respostas. Assine e marque seu número de 

inscrição.  

11. Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto.  

12. Somente poderá ausentar-se da sala da prova, acompanhado do fiscal volante. 

13. Permaneça no local da prova pelo prazo mínimo de uma hora, a contar do início da 

prova. 

14. Será obrigatória a permanência de no mínimo três candidatos até o término da prova. 

15. Guarde todo tipo de equipamento de comunicação eletrônico e relógio, durante a 

execução da prova.  

16. Use o espaço na capa do caderno de prova para copiar as suas respostas, para 

posterior conferência, se quiser.  

17. O resultado do concurso não será divulgado por telefone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROVA OBJETIVA DE AVALIAÇÃO 

 

1 – O Conselho Tutelar criado no âmbito dos municípios é um órgão permanente e 

autônomo, não jurisdicional. Analise quais das alternativas abaixo correspondem ao 

seu papel na sociedade. 

 

I – Promover desenvolvimento físico e emocional na criança e no adolescente. 

II – Julgar os casos de discriminação e maus tratos a criança e ao adolescente. 

III – Zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. 

IV – Dar prioridade de atendimento as crianças de 0 a 6 anos de idade. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

A) Estão corretas apenas a I e a II; 

B) Estão corretas apenas a I, III; 

C) Está correta apenas a III; 

D) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

2 – A criança e a adolescente tem direito a educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho. Em relação ao direito assegurado, conforme o artigo 53 

da Lei n. 8.069, leia as afirmações assinale V para verdadeiro e F para falso. 

 

(  ) Organizar e participar de entidades estudantis; 

(  ) Ter acesso a escola pública e gratuita próxima de sua residência; 

(  ) Ser respeitado pelos seus educadores; 

(  ) Participar da definição e elaboração da proposta curricular do município; 

(  ) Contestar critérios avaliativos podendo recorrer as instancias superiores. 

 

A sequência correta é: 

 

A) V,V,V,F,V 

B) V,V,F,F,V 

C) V,F,V,F,V 

D) V,V,V,F,F 



3 – O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre a Política de Proteção 

Integral a Criança e ao Adolescente. Neste sentido analise as alternativas abaixo e 

verifique as questões que estão corretas. 

 

I – A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes a 

pessoa humana, com prejuízo da proteção integral. 

II – 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, a 

saúde, a alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, a profissionalização, a 

cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária. 

III – Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

IV – Na interpretação desta Lei, levar-se-ão em conta apenas os fins sociais a que 

ela se dirige. 

V – Considera-se criança a pessoa até doze anos de idade completos, e 

adolescente a pessoa entre doze a dezoito anos de idade. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

A) F,V,V,V,F 

B) F,V,V,F,F 

C) F,V,F,F,F 

D) V,V,V,F,F 

 

4 –O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA institui no seu Art. 4. que é dever 

da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, 

com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes a vida, a saúde, a 

alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a 

dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária. Para tanto 

a garantia de prioridade compreende: 

 

I – Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstancia; 

II – Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. 

III – Proteção a vida e a saúde mediante a efetivação de políticas sociais que não 

asseguram o desenvolvimento físico. 



IV – Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 

proteção à infância e a juventude. 

V – Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. 

 

Em relação os itens acima, assinale a alternativa correta: 

 

A) Estão corretas apenas a I, II e a III. 

B) Estão corretas apenas a I, II, III e a V. 

C) Estão corretas apenas a I, II, IV e a V. 

D) Todas estão corretas. 

 

5 – O Art. 53 do ECA, ao destacar “o direito de ser respeitado por seus educadores” 

revela o: 

 

A) Dever do aluno na qualidade da escola. 

B) Dever do aluno em respeitar o educador. 

C) Direito do aluno em aprender a respeitar. 

D) Direito do aluno a educação. 

 

6 – O art. 88 do ECA, ao destacar “Mobilização da opinião pública para a 

indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade” é referente a: 

 

A) Política de Atendimento dos direitos da criança e do adolescente. 

B) Diretrizes da Política de Atendimento. 

C) Linhas de ação da Política de Atendimento. 

D) Das entidades de atendimento. 

 

7 – Leia as alternativas abaixo e verifique as corretas em relação a adoção. 

 

I – É vedada a adoção por procuração. 

II – Podem adotar os maiores de dezoito anos, independente do estado civil. 

III – A adoção é medida excepcional e revogável, a qual se deve recorrer em 

primeira instância. 

IV – O adotante deve contar com, no mínimo, dezoito anos de idadena data do 

pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. 

V – Podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. 



 

Estão corretas as alternativas: 

 

A) Apenas as alternativas I e II. 

B) Apenas as alternativas I, II e IV. 

C) Apenas as alternativas I e IV. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

8 – Referente à Prática de Ato Infracional analise as alternativas abaixo e coloque V 

para verdadeiro e F para falso. 

 

( ) Considera-se como ato Infracional a conduta descrita como crime ou 

contravenção penal. 

(  ) O adolescente poderá ser privado de sua liberdade independente do processo 

legal. 

(   ) O ato Infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se 

for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano, 

ou, por outra forma, compense o prejuízo da vitima. 

(   ) Não é necessário que o adolescente saiba a identificação do responsável pela 

sua apreensão, mas deve ser informado acerca de seus direitos. 

(   ) São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

A) V,V,F,F,V 

B) V,F,V,V,V 

C) V,F,V,F,V 

D) F,F,V,F,V 

 

9 – De acordo com o Art. 112 do ECA, 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 Serviço Comunitário; 

IV – Liberdade Assistida; 



V – Inserção do Regime de Semiliberdade; 

VI – Internação em estabelecimento prisional; 

VII – Qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. 

 

Quais das alternativas acima estão corretas: 

 

A) Apenas estão corretas a I, II e III. 

B) Apenas estão corretas a I, II, III, IV, V e VI. 

C) Apenas estão corretas a I,II, III, IV, V e VII. 

D) Todas estão corretas. 

 

10 – O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 

encarregado pela sociedade de zelar pelos cumprimentos dos direitos da criança e 

do adolescente. De acordo com o ECA analise as alternativas abaixo: 

 

I – Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes 

requisitos: reconhecida a idoneidade moral, idade superior a dezoito anos e residir 

no município. 

II – Em cada município só poderá existir um Conselho Tutelar independente da 

população municipal. 

III – O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço publico 

relevantes, estabelecerá presunção de idoneidade moral e assegurará prisão 

especial, em caso de crime comum, até o julgamento definitivo. 

IV – Uma das atribuições do Conselho Tutelar é requisitar serviços públicos e 

privados nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho, 

segurança e empresas. 

V –As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade 

judiciária a pedido de quem tenha legitimo interesse. 

 

Assinale a alternativa correta: 

A) Estão incorretas as alternativas I, II e IV 

B) Estão incorretas a II, III e a V 

C) Estão incorretas as I, II, IV e V 

D) Todas estão incorretas. 

 



11 – Ao tratar das Medidas Socioeducativas o Estatuto da Criança e do Adolescente 

– ECA, preocupa-se em estabelecer as condições para a sua aplicação. Em relação 

a prestação de serviços comunitários, determina que o período para o cumprimento 

desta medida não pode ser maior do que: 

 

A) 2 meses 

B) 6 meses 

C) 18 meses 

D) 12 meses 

 

12 – De acordo com o Direito a Convivência Familiar e Comunitária assinale a 

alternativa incorreta. 

 

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) O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela 

mãe, na forma do que dispuser a legislação civil. 

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 o adolescente convive e mantém vínculos 

de afinidade e afetividade. 

D) Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer 

deles e seus ascendentes. 

 

13 – Com relação a aplicação de medidas de internação o ECA estabelece diretrizes 

em relação ao principio da brevidade da medida. Sendo assim a internação não tem 

prazo determinado, deve ser reavaliada no Maximo a cada seis meses e em 

nenhuma hipótese o seu período máximo poderá exceder: 

 

A) Um ano 

B) Dois anos 

C) Três anos 

D) Cinco anos 

 



14 – Referente às aplicações de medidas socioeducativas analise as questões 

abaixo: 

 

I – A Advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e 

assinada. 

II – A obrigação de reparar o dano de tratando de ato infracional com reflexos 

patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente 

restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o 

prejuízo da vitima. 

III – A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas de 

interesse geral, por período não excedente a um ano. 

.IV – A Liberdade Assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais 

adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. 

V – O Regime de Semiliberdade não pode ser determinado desde o inicio, ou como 

forma de transição para o meio fechado, não possibilitando a realização de 

atividades externas, dependendo de autorização judicial. 

VI – A internação constitui medida privativa de liberdade e não poderá ser cumprida 

em entidade exclusiva para adolescentes. 

 

De acordo com as questões acima, qual alternativa esta correta. 

A) Estão corretas as alternativas I, II, IV e V. 

B) Estão corretas as alternativas I, II e IV. 

C) Estão corretas as alternativas III, V e VI. 

D) Todas estão corretas. 

 

15 – No art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente “Submeter criança ou 

adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a 

constrangimento” está sujeito a qual tipo e tempo de pena: 

 

A) Detenção de seis meses a dois anos 

B) Detenção de um ano 

C) Detenção de seis meses a dois anos e multa. 

D) Reclusão de quatro a oito anos e multa. 

 

16 – Ao tomar conhecimento do fato de que um de seus alunos é vitima de maus 

tratos na família, o professor do segundo ano do ensino fundamental informou ao 



diretor da escola que imediatamente oficiou ao Conselho Tutelar.Neste caso, a 

iniciativa da escola está: 

 

A) Errada, pois o professor não deveria ter comunicado devido a não ser de sua 

competência. 

B) Errada, pois o caso de maus tratos envolvendo alunos não esta previsto no 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

C) Correta, pois cabe aos dirigentes de estabelecimentos de ensino comunicar 

ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos. 

D) Eticamente correto, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente não prevê 

este tipo de situação. 

 

17 – O art. 172 do ECA determina que, quando um adolescente é apreendido em 

flagrante de ato infracional, deve ser, desde logo, encaminhado: 

 

A) A entidade de internação mais próxima. 

B) A um programa especifico de atendimento, conforme o caso. 

C) Aos seus pais e ao seu responsável. 

D) A autoridade policial competente. 

 

18 – O art. 45 do Estatuto da Criança e do Adolescente refere-se à adoção. 

Referente a este tema, analise as alternativas abaixo e assinale a correta: 

 

A) Independe do consentimento dos pais ou responsáveis, em qualquer 

hipótese. 

B) Independe da vontade do adotando maior de doze anos de idade. 

C) Depende da concordância do adotando, quando maior de doze anos de 

idade. 

D) Depende exclusivamente da melhor condição econômica dos adotantes, em 

relação à família natural ou adotando. 

 

19 - Um diretor de Escola percebeu que um aluno de 11 anos de idade tinha sido 

vítima de maus tratos, o possível agressor era o pai do aluno. O diretor formalizou a 

denúncia ao órgão competente, que requereu a medida judicial. De acordo com o 

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, quando se trata de maus-tratos, 



opressão ou abuso sexual, imposto pelos pais ou responsáveis, o juiz poderá 

determinar como medida cautelar: 

 

A) A suspensão ou destituição do poder familiar. 

B) A perda da guarda da criança. 

C) A prisão. 

D) O afastamento do agressor da moradia comum. 

 

20 - O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Capítulo II, afirma que o direito 

de liberdade compreende diversos aspectos. Leia as alternativas abaixo e assinale a 

incorreta:  

 

A) Opinião e expressão. 

B) Crença e culto religioso. 

C) Brincar, praticar esportes e divertir-se. 

D) Participar da vida familiar e, se for adotado ou estiver sob a responsabilidade 

da mãe social, não deve participar da vida comunitária. 

 

21 - O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu Capítulo II, Das 

Medidas Específicas de Proteção, a aplicação de medidas socioeducativas, que 

poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Na aplicação das medidas levar-

se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. São medidas socioeducativas 

previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, EXCETO: 

 

A) Internação em entidade prisional até atingir a maioridade penal. 

B) Orientação, apoio e acompanhamento temporários. 

C) Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime 

hospitalar ou ambulatorial. 

D) Colocação em família substituta. 

 

22 - As afirmações abaixo estão referidas no Estatuto da Criança e do Adolescente -  

ECA, Lei n° 8.069/90, exceto:  

A) Caso haja infração contra as normas de proteção à criança e ao 

adolescente, cabe ao juiz da Infância e da Juventude aplicar penalidades 

administrativas. 



B) A principal função do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente é 

monitorar a execução das políticas públicas, assegurando que a criança e 

o adolescente sejam prioridade absoluta. 

C) A autorização de registro para as entidades prestadoras de atendimento 

está vinculada à existência de instalações físicas em condições de 

habitabilidade, higiene, salubridade e segurança. 

D) O Conselho Tutelar tem poder de polícia, para requisitar serviços públicos 

e privados especificamente nas áreas de saúde, previdência, trabalho e 

segurança. 

 

23 –No art. 81 do ECA  verifica-se que é proibida a venda a criança e 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) Apenas as alternativas I,II, III, IV e VI estão corretas; 

B) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas; 

C) Apenas as alternativas II, III,IV e VI estão corretas; 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

24 –São linhas de ação da política de atendimento da criança e do adolescente: 

 

I – Políticas Sociais Básicas; 

II – Políticas e programas de assistência social de caráter supletivo, para aqueles 

que deles necessitem; 

III – Proteção jurídica social por entidades de defesa dos direitos da pessoa humana; 



IV – Serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e 

adolescentes e idosos desaparecidos; 

V – Políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de 

afastamento do convívio familiar e a garantir o efetivo exercício do direito a 

convivência familiar de crianças e adolescentes; 

VI – Campanhas de estimulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e 

adolescentes afastados do convívio familiar e a adoção, especificamente inter-racial, 

de crianças maiores ou de adolescentes, com necessidades especificas de saúde ou 

com deficiências e de grupos de irmãos. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

A) Estão incorretas as alternativas I, II e III; 

B) Estão incorretas as alternativas III e IV; 

C) Estão incorretas as alternativas III, IV, V e VI; 

D) Todas estão incorretas. 

 

25 –De acordo com o art. 104 do ECA são consideradas inimputáveis e sujeitas 

apenas as medidas previstas no Estatuto, as pessoas menores de: 

 

A) Quatorze anos; 

B) Vinte e um anos; 

C) Dezoito anos; 

D) Dezesseis anos. 


