SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EDITAL CMDCA Nº 001/2019
PROVA OBJETIVA DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR DOS DIRETOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITARANA PARA A O QUADRIÊNIO 2020/2023
INSTRUÇÕES:
01) Não é permitido durante a realização da prova consultas bibliográficas de qualquer espécie;; utilização de boné,
chapéu, gorro ou similares; utilização de telefones celulares, relógios ou de qualquer outro objeto que não seja
estritamente necessário.
02) Durante a realização da prova o candidato não deve levantar-se, nem se comunicar com outros candidatos.
03) Para fazer a prova você receberá:
a) esta prova;
b) um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
04) O candidato ao receber o caderno de questões deverá conferi-lo, caso esteja incompleto ou tenha qualquer defeito,
deverá solicitar ao monitor de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores neste sentido.
05) O caderno de questões é composto de 20 (vinte) questões objetivas de múltipla escolha.
06) Leia cuidadosamente cada questão, assinalando somente uma opção.
07) Use somente caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta.
08) Para preencher o Cartão Resposta, observe seguinte: preencha com toda a área reservada à letra correspondente
à resposta que julgar correta ( ) . Sua resposta não será considerada se:
a) houver marcação de duas ou mais opções;
b) a área correspondente à resposta não estiver marcada;
c) não houver opção assinalada;
09) Não deixe qualquer questão em branco.
10) Assine cartão Resposta dentro do espaço reservado.
11) Não será fornecido outro Cartão Resposta, portanto, o mesmo não deverá ser rasurado ou rasgado.
12) É proibido o uso de qualquer tipo de corretivo no Cartão Resposta, esclarecendo-se que tal prática impedirá a
análise correta da resposta dada, invalidando assim a referida resposta.
13) A prova terá duração máxima de 02h30m (duas horas e trinta minutos). Iniciada a mesma, nenhum candidato poderá
retirar-se da sala antes de completado o tempo de 1h (uma hora).
14) O candidato não poderá se ausentar da sala de provas desacompanhado do fiscal.
15) Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, sendo somente liberados quando o último deles tiver
concluído a prova, devendo os mesmos saírem juntos do local de prova.
16 ) Por razões de segurança, não poderá levar consigo o caderno de questões da prova, devendo ser devolvido
juntamente com o cartão resposta.
17) É proibida a reprodução total ou parcial deste material, por qualquer meio ou processo.
BOA PROVA!
Assinatura: ____________________________________________
RG nº_________________________
Inscrição nº __________________
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Questão 1- Considera-se criança, para os efeitos do estatuto da criança e do adolescente:
a-

a pessoa com até dez anos de idade incompletos.

b- a pessoa com até dez anos de idade completos.
c-

a pessoa com até doze anos de idade incompletos.

d- a pessoa com até onze anos de idade completos.
Questão 2- Ao requerer do poder público a efetivação do direito à saúde e à profissionalização do
seu filho de 19 anos, fundamentada no Estatuto da Criança e do Adolescente, a mãe foi informada
de que, para efeito dessa lei, adolescente é a pessoa que tem:
a-

de doze a dezessete anos e onze meses de idade.

b- entre doze e dezoito anos de idade.
c-

de onze anos completos a dezessete anos e onze meses.

d- entre quatorze e dezoito anos completos.
Questão 3- Assinale a alternativa que contém os vocábulos que preenchem, correta e
respectivamente, as lacunas do dispositivo legal apresentado:
“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.”
a-

saúde … nascimento … sadio … dignas

b- saúde … despontar … criterioso … normais
c-

segurança … estudo … regular … excelentes

d- propriedade … enriquecimento … habilidoso … dignas
Questão 4- Sem prejuízo de outras providências legais, os casos de suspeita ou confirmação de
maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao:
a-

Secretário Municipal da Infância e da Juventude.

b- Representante da Defensoria Pública.
c-

Conselho Tutelar da respectiva localidade

d- Oficial de Justiça da Comarca onde ocorreu o fato
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Questão 5- Segundo o art. 19 § 2º do ECRIAD, toda criança ou adolescente que estiver inserido
em programa de acolhimento institucional, sua permanência não se prolongará por mais de:
a-

08 (oito) meses;

b- 18 (dezoito) meses;
c-

01 (um) ano;

d- 02 (dois) meses.
Questão 6- Preencha corretamente a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta.
"A colocação em família substituta far-se-á mediante ______________, ____________ e
____________ independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos
termos do ECRIAD".
a-

curatela, tutela ou adoção.

b-

guarda, tutela ou curatela.

c-

guarda, curatela ou adoção.

d-

guarda, tutela ou adoção.

Questão 7- - K. L. foi adotado por José e Maria quando estava com 10 anos de idade. Passados três
anos, José, Maria e seu filho, K. L., vão passar férias em Guarapari e, no trajeto, o automóvel em
que viajavam caiu em um rio, tendo, como único sobrevivente, o adolescente. A autoridade que
toma conhecimento da ocorrência foi informada por K. L. que seus pais biológicos residem em local
próximo ao do acidente. Em razão disso, o adolescente foi encaminhado para a casa de seus pais
naturais, para, à vista da morte dos pais adotivos, restabelecer o poder familiar daqueles. A partir da
hipótese apresentada, com base no ECRIAD, assinale a afirmativa correta.
a-

O procedimento foi acertado, porque K. L. deve ser imediatamente entregue à guarda de seus

pais biológicos.
b- A atitude da autoridade foi correta, já que, com a morte dos adotantes, restabelece-se
automaticamente o poder familiar dos pais biológicos.
c-

A autoridade deveria acautelar K. L. por 15 dias e, posteriormente, encaminhá-lo aos pais

biológicos.
d- A atitude da autoridade não foi correta, porque a morte dos adotantes não restabelece o poder
familiar dos pais naturais
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Questão 8- Consta no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECRIAD:
a-

O dever dos pais, e não dos responsáveis, de ter ciência do processo pedagógico, mas não

podendo participar das propostas educacionais.
b- Que pessoa com 14 anos completos é considerada criança.
c-

O dever de todos para prevenir a ocorrência da ameaça ou violação dos direitos da criança e do

adolescente.
d- A garantia de bolsa de aprendizagem à criança e ao adolescente até 12 anos de idade.
Questão 9- Consoante o art. 56 da Lei n.º 8.069, de 13 de Julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), cabe aos dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicar ao
Conselho Tutelar um dos seguintes casos apresentados a seguir:
a-

maus-tratos causados pelos alunos aos professores.

b- reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares.
c-

ausência ou irregularidade de transporte escolar, prejudicando a frequência dos alunos às aulas.

d- elevados níveis de queixas dos professores pelo mal comportamento dos alunos.
Questão 10- Segundo o ECRIAD no art. 55, é dever dos pais ou responsável a obrigação de:
a-

Matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino;

b- Acompanhar os filhos nas realizações das provas escolares;
c-

Ensinar os filhos as tarefas de casa;

d- Ensinar uma profissão.
Questão 11- Sobre a condição do aprendiz, segundo o ECRIAD, assinale a afirmativa correta:
a-

O aprendiz, maior de quatorze anos, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários.

b- O aprendiz pode trabalhar no período noturno.
c-

O aprendiz pode realizar trabalho perigoso, insalubre ou penoso.

d- O aprendiz pode trabalhar em horários e em locais prejudiciais à sua formação.
Questão 12- Nos dias atuais é polêmica a participação de crianças em determinados eventos e, na
escola, todo cuidado é pouco, pois ocorrem muitas atividades extra-escolares que expõem os alunos
e acabam infringindo o contido no ECRIAD. Mediante a situação exposta, leia os trechos dos artigos
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75 e 76, que tratam da Informação, Cultura, Lazer, Esportes, Diversões e Espetáculos e assinale a
alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

As crianças menores de dez anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de
apresentação ou exibição quando _____________. As emissoras de rádio e televisão
somente exibirão, ______________ para o público infanto juvenil, programas com
finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas.

a-

apresentarem documentação … cenas liberadas pela censura.

b- acompanhadas dos pais ou responsável … no horário recomendado.
c-

atingirem a maioridade … nas escolas.

d- devidamente identificadas … no horário liberado .
Questão 13- Os adolescentes Francisco, Patrick e Sebastião irão participar de uma festa junina,
cabendo a eles comprar fogos de estampido e de artifício, cachaça para fazer quentão, paçoca, milho
para pipoca, salsicha, tomate, cebola e condimentos. Com base no ECRIAD, assinale a opção que
indica todos os produtos que poderão ser adquiridos pelos adolescentes.
a-

Paçoca, milho de pipoca e cebola.

b- Cachaça, paçoca e milho de pipoca.
c-

Fogos de artifício, pipoca e paçoca.

d- Cachaça e fogos de estampido e de artifício.

Questão 14- Carlos, morador da cidade de Itarana-ES, reuniu sua família para passar as férias de
fim de ano em uma praia do Rio de Janeiro. Ananias, 10 anos, filho de Carlos, pediu ao pai para
levar dois coleguinhas da escola, de mesma idade, moradores da mesma região, para a viagem. Os
pais das crianças consentiram, mediante autorização de próprio punho, com registro no juizado de
menores. A respeito da viagem das crianças desacompanhadas dos pais, com base no ECRIAD,
assinale a afirmativa correta.
a-

A viagem somente será autorizada pelo juiz se os coleguinhas de Carlos estiverem

acompanhados de ascendente ou colateral de até terceiro grau.
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b- A viagem será possível, dispensando-se a autorização do juiz ou a manifestação expressa dos
pais.
c-

A viagem será possível, já que os coleguinhas estarão acompanhados de Carlos e com a

expressa autorização de seus pais.
d- A viagem será possível desde que dentro do território nacional, dispensando-se autorização do
juiz ou dos pais, requisitos esses que somente seriam exigidos apenas para viagem ao exterior na
companhia de pessoa estrangeira.

Questão 15- Leia o fragmento de uma notícia fictícia ocorrida em Itarana- ES:
“TIO” ACOLHE CRIANÇA APREENDIDA SEIS VEZES EM LOCAL COM DROGAS
Aos recém-completados 12 anos, idade em que já poderia estar no sétimo ano do ensino
fundamental, o menino não sabe ler nem escrever. Nesta semana, foi apreendido pela sexta vez pela
polícia por vender drogas, apontado como o mais jovem traficante do “Laguinho” (reduto de
usuários de crack na região). Segundo a polícia, a criança era peça essencial na cadeia de
produção e distribuição de crack no centro. [...] A juíza Maria da Silva, que determinou a liberação
do menino, diz que nem ele nem o irmão tinham passagem pela Vara da Infância e Juventude e
mandou que os dois fossem entregues ao Conselho Tutelar. (Notícia Fictícia)
Dentre as medidas de proteção previstas no ECRIAD, o Conselho Tutelar poderá, dentre outras,
I.

encaminhar aos responsáveis, mediante termo de responsabilidade.

II. oferecer orientação, apoio e acompanhamento temporários.
III. incluir em programa comunitário ou oficial de auxílio às crianças.
IV. internar em estabelecimento educacional.
São verdadeiras apenas as afirmações contidas em:
a-

I e IV.

b- I e III.
c-

I, II e III.

d- II e IV.
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Questão 16 - São atribuições do Conselho Tutelar (Art. 136 do ECRIAD):
I – Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal
contra os direitos da criança ou adolescente;
II – Representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar,
após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural;
III – Promover a execução de suas decisões, podendo para tanto, requisitar serviços públicos na área
de saúde;
IV – Expedir notificações;
V – Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência;

a-

Apenas II e III estão incorretas;

b- Apenas I, II e IV estão corretas;
c-

Apenas II, III e V estão incorretas;

d- . I, II, III, IV e V estão corretas.

Questão 17- Pode-se dizer que, além de outras, a criação dos Conselhos Tutelares pela Lei nº.
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) atende a finalidade de:
a-

Profissionalizar a atividade do comissário de menores, até então exercida de forma amadora e

voluntária;
b- Retirar do Judiciário a atividade fiscalizatória, transferindo para a esfera administrativa a
aplicação das multas decorrentes do descumprimento de normas de proteção à criança e ao
adolescente;
c-

Desjudicializar o atendimento das situações em que ocorra ameaça ou violação a direitos de

crianças e adolescentes;
d- Democratizar o exercício do patronato, até então restrito aos financiadores da assistência
filantrópica aos menores.
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Questão 18- Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECRIAD), cada município deve
ter no mínimo a seguinte quantidade de Conselhos Tutelares:
a-

02 (dois);

b- 04 (quatro);
c-

05 (cinco);

d- 01 (um).

Questão 19- O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei que:
a-

Dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente;

b- Dispõe sobre a proteção dos pais e dos filhos;
c-

Disciplina as questões da relação familiar;

d- A diretriz básica do relacionamento na comunidade.

Questão 20- Entende-se por família extensa ou ampliada, segundo o ECRIAD:
a-

As relações de amizades próximas dos pais que o adolescente ou a criança convive e mantém

laços de afetividade.
b- As formadas por parentes próximos, os quais a criança ou adolescente convive ou mantém laços
de afetividade.
c-

As provenientes da adoção, os quais a criança ou adolescente convive ou mantém laços de

afetividade.
d-

As formadas por pais solteiros, a criança ou adolescente convive ou mantém laços de

afetividade.
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