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 __________ Assinatura: _______________________   

 

PROVA OBJETIVA DE AFERIÇÃO DE CONHECIMENTO 

 
PROCESSO DE ELEIÇÃO SUMPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR DO 
MUNICÍPIO DE RODEIRO QUATRIÊNIO 2016/2020 – JANEIRO 2016 / JANEIRO 2020 
 
INSTRUCOES: 
 
01) Não é permitido durante a realização da prova a utilização de livros, impressos, máquinas de  calcular,  
radio, telefone celular (que devera ser mantido desligado), ou qualquer utensílio que emita informações. 
02) Durante a realização da prova o candidato não deve levantar-se, nem se comunicar com outros 
candidatos. 
03) 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. 
04) O caderno de questões é composto de 20 (vinte) questões objetivas de múltipla escolha com quatro 
alternativas de resposta. 
05) Leia cuidadosamente cada questão, assinalando somente uma opção. 
06) A última folha deste caderno contém um cartão de resposta que poderá ser destacado e levado pelo 
candidato ao entregar a prova. 
07) Use somente caneta esferográfica azul ou preta. 
08) Para preencher o Cartão Resposta, observe seguinte: 
Preencha com um (X) a área reservada à letra correspondente à resposta que julgar correta. Sua resposta não 
será considerada se: 
- houver marcação de duas ou mais opções; 
- a área correspondente à resposta não estiver marcada; 
- não houver opção assinalada; 
- houver ultrapassado os limites da área reservada à letra correspondente à resposta. 
9) Não deixe qualquer questão em branco. 
10) Não será fornecida outra prova, portanto, a mesma não deverá ser rasurada, dobrada, amassada ou 
rasgada. 
11) É proibido o uso de qualquer tipo de corretivo na prova, esclarecendo-se que tal prática impedirá a 
análise correta da resposta dada, invalidando assim a referida resposta. 
12) A duração da prova é de 2:00h  (duas horas).  Iniciada a mesma, nenhum candidato poderá retirar-se da 
sala antes de completado o tempo de 1:00h (uma hora). 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. 
13) Não será permitido ao candidato sair do ambiente de prova levando consigo o caderno de questões da 
prova. 
14) É proibida a reprodução total ou parcial deste material, por qualquer meio ou processo; 
15) O caderno de prova será disponibilizado no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Rodeiro e no 
mural do CRAS a partir das 09:00 horas do dia 10/12/2018. 
 

BOA PROVA! 
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1. O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, considera criança a pessoa 
A) entre doze e dezesseis anos incompletos. 
B) entre quatro e doze anos incompletos. 
C) até doze anos de idade incompletos. 
D) até quatorze anos de idade incompletos. 

 
 

2. De acordo com o art. 2°, da Lei 8.069/90 (ECA), considera adolescente aquela pessoa que se 
encontra: 
A) entre doze e vinte e um anos de idade. 
B) entre dez a dezoito anos de idade. 
C) entre cinco a dezoito anos de idade. 
D) entre doze a dezoito anos de idade. 

 

 
3. Como mostra o artigo 25, o ECA entende por “família natural” de uma criança ou adolescente a 
comunidade formada por: 
A) pai e/ou mãe, vizinhos e amigos  
B) pai e/ou mãe e seus descendentes 
C) pai e/ou mãe, tios e primos 
D) pai e/ou mãe e padrinhos 

 
 

4. Cristina deverá ser colocada em família substituta. De acordo com o artigo 28, parágrafo 
segundo, do ECA, para que isso aconteça, será necessário seu consentimento, colhido em 
audiência, caso ela já tenha completado: 
A) 5 anos 
B) 18 anos 
C) 10 anos 
D) 12 anos 

 
5. Ao tratar do direito da criança e do adolescente à educação, o ECA, em seu artigo 56, 
determina que os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental deverão comunicar ao 
Conselho Tutelar, dentre outros, os casos de alunos: 
A) Maus-tratos envolvendo seus alunos 
B) Dificuldade de aprendizado do aluno  
C) Mudança no calendário escolar 
D) Faltas reiteradas de Professor 

 

 
6. De acordo com o artigo 95 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a fiscalização das 
entidades de atendimento será realizada pelo(a)(s): 
A) Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar. 
B) Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente. 
C) Conselho Tutelar. 
D) Prefeitura Municipal. 
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7. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente (juiz) poderá aplicar ao 
adolescente as seguintes medidas, exceto: 
A) Advertência. 
B) Liberdade assistida. 
C) Internação em estabelecimento educacional. 
D) Prisão em regime fechado em meio a adultos. 

 

 
8. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos, 
marque a opção incorreta. 
A) reconhecida idoneidade moral. 
B) idade superior a vinte e um anos. 
C) possuir antecedentes criminais. 
D) residir no município. 

 

 
9. Acerca das atribuições do conselho tutelar contidas no art. 136, da Lei 8.069/90 (ECA), 
assinale a opção incorreta. 
A) encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal 
contra os direitos da criança ou adolescente. 
B) não observar os direitos da criança e do adolescente. 
C)  requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário. 
D) Atender e aconselhar os pais ou responsável. 

 

 
10. O art. 140 do ECA, traz diversas situações de impedimentos de servir no mesmo  conselho 
tutelar, os parentes abaixo nominados, exceto: 
A) marido e mulher 
B) amigos 
C) irmãos 
D) pais e filhos 

 

 
11. É proibido qualquer trabalho: 
A) A maiores de 18 anos de idade. 
B) A menores de 21 anos de idade. 
C) A menores de 19 anos de idade. 
D) A menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. 

 

 
12. É permitida a venda à criança ou ao adolescente de: 
A) Armas, munições e explosivos; 
B) Bebidas alcoólicas e produtos cujos componentes possam causar dependência física ou 
psíquica; 
C) Comidas gordurosas e industrializadas; 
D) Bilhetes lotéricos e equivalentes. 
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16) As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre  que  os direitos 
reconhecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente forem ameaçados  ou  violados: 
A) Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 
B) Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 
C) Em razão de sua conduta; 
D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 
 

17. O Conselho tutelar é composto de quantos membros: 
A) Por 10 (dez) membros titulares e 10 (dez) membros suplentes; 
B) por 08 (oito) membros titulares e 08 (oito) membros suplentes; 
C) por 06 (seis) membros titulares e 06 (seis membros suplentes; 
D) por 05 (cinco) membros titulares e 05 (cinco) membros suplentes. 

 
 

18. A Lei Federal nº. 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
dispõe sobre: 
A) O sistema de controle de menores abandonados, pervertidos e delinquentes; 
B) A doutrina da “situação irregular”; 
C) A proteção integral à criança e ao adolescente; 
D) A caridade e a assistência em benefício de crianças e adolescentes carentes.´ 

 
 

19. Segundo o art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente. “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-se-lhes:” Marque a opção incorreta. 
A) igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 
B) direito de ser desrespeitado por seus educadores. 
C) direito de organização e participação em entidades estudantis; 
D) acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 

 
 

20. Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola 
técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado o trabalho: 
I - diurno; 
II - perigoso, insalubre ou penoso; 
III - realizado em locais adequados e salubres; 
IV - realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. 

 
Tendo analisado as afirmativas acima, pode-se afirmar que os itens 
A) I, II, III, estão corretos. 
B) I, II, e III estão corretos. 
C) I, III, IV estão corretos. 
D) II, IV estão corretos. 

 
 
 


