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PROVA OBJETIVA DE AFERIÇÃO DE CONHECIMENTO 

 
PROCESSO DE ELEIÇÃO ESCOLHA UNIFICADA DO CONSELHO TUTELAR DO 

MUNICÍPIO DE RODEIRO – MANDADO 2020/2023 
 
 

ESTE ENVELOPE CONTEM 25 PROVAS  
 
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 5 (cinco) 
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 1:30h  (uma hora e trinta minutos).  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 12:00 horas do dia 17/06/2019. 
 
 

BOA PROVA! 
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1.  O dever de velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento   desumano, violento, 
aterrorizante, vexatório ou constrangedor cabe a:   
A) Conselho Tutelar 
B) Juiz 
C) Pais 
D) Comunidade  
E) Todos 
 

 
2. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), cada município deve ter no mínimo a seguinte quantidade de 
Conselhos Tutelares: 
A) 02 (dois) 
B) 05 (cinco) 
C) 04 (quarto) 
D) 01 (um) 
E) 10 (dez)  
 

 
3. De acordo com o ECA a única alternativa que não atende os Direitos Fundamentais da criança e do adolescente é: 
A) Direito a filiar-se ao partido político  
B) Direito à Saúde 
C) Direito à Vida 
D) Direito à liberdade 
E) Direito a educação 
 

 
4. O Poder familiar é exercido: 
A) pelo pai e pela mãe, com prioridade da mãe 
B) pelo pai e pela mãe, com intervenção da família 
C) pela mãe, com intervenção do pai 
D) pelo pai e pela mãe em igualdade de condições 
E) pelo pai, pela mãe e pelo conselho tutelar 
 

 
5. Considera-se adolescente, para efeitos do ECA, a pessoa com idade: 
A) entre doze e dezoito anos 
B) entre doze e vinte e um anos 
C) entre treze e dezoito anos 
D) entre quatorze e dezoito anos 
E) entre quatorze e vinte e um anos 
 

 
6. Não são atribuições do conselho tutelar: 
A) Atender e aconselhar os pais ou responsável; 
B) Representar o Poder Judiciário nas questões relativas aos menores; 
C) Requisitar  certidões  de  nascimento  e  de  óbito  de criança ou adolescente quando necessário; 
D) Expedir notificações 
E) encaminhar ao Ministério Público notícia de infração ou penal contra os direitos da criança 
 

 
7. Segundo o ECA, o tempo máximo de acolhimento da criança ou do adolescente inserida em programa de acolhimento 
institucional não se prologará por mais de: 
A) 06 (seis) meses 
B) 08 (oito) meses 
C) 01 (um) ano 
D) 18 (dezoito) meses 
E) 02 (dois) anos 
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8. São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar, exceto: 
A) marido e mulher 
B) ascendentes e descentes 
C) amigos 
D) irmãos 
E) sogro e genro 
 

 
9. Entende-se por família natura a comunidade formada: 
A) pelos familiares que abitam a mesma casa 
B) pelos provedores e o menor; 
C) pelos pais e seus descentes 
D) pelos pais e seus ascendes 
E) todas as alternativas anteriores 
 

 
10. Segundo o art. 8º da Lei Complementar nº 012/2008 e suas alterações, compete ao Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, exceto: 
A) formular a política municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, definindo prioridades e controlando as ações de 
execução 
B) supervisionar e fiscalizar a gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
C) coordenar a eleição, proclamar os eleitos e suplentes, dar posse aos membros do Conselho Tutelar 
D) realizar atendimentos de demandas individuais de violação dos direitos da criança e do adolescente 
E) comunicar o registro das entidades de atendimento ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva localidade 
 

 
11. Segundo o art. 13 da Lei Complementar nº 012/2008 e suas alterações, para a candidatura a membro do Conselho Tutelar 
é exigido os seguintes requisitos: 
A) idade superior a dezoito anos 
B) nascer no Município 
C) possuir ensino médio 
D) reconhecida idoneidade moral 
E) conhecer a execução das políticas de proteção da criança e do adolescente  
 

 
12. segundo o art. 21 da Lei Complementar nº 012/2008 e suas alterações, o conselheiro tutelar poderá sofrer penalidade de 
suspensão, exceto: 
A) reincidir em falta punida com advertência 
B) praticar ato contra a Criança e o Adolescente 
C) descumprir a escala dos plantões, sem justificativas aceita pelo CMDCA 
D) ausentar-se injustificadamente por 03 (três) dias consecutivos num período de 30 (trinta) dias 
E) todas as alternativas estão corretas 
 

 
13. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar, dentre outros, os casos de: 
A) faltas reiteradas de Professor 
B) mudança no calendário escolar 
C) dificuldade de aprendizado da criança ou adolescente 
D) elevado nível de repetência da criança ou adolescente 
E) discussão entre alunos 
 

 
14. O que não constitui motive suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar: 
A) falta ou carência de recursos materiais 
B) castigo imoderado ao filho 
C) abandono do filho menor 
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D) exploração do trabalho infantil 
E) todas as alternativas são causas de perda ou suspensão do poder familiar 
 
 
15. 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 ou omissão dos pais ou responsável 
C) em razão de sua conduta 
D) por abuso dos pais  
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 

 
16. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente (juiz) poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas, 
exceto: 
A) obrigação de reparar o dano 
B) liberdade assistida 
C) prestação de serviços à comunidade 
D) prisão temporária  
E) internação em estabelecimento educacional 
 

 
17. É proibido qualquer trabalho a menor de ______, salvo na condição de aprendiz: 
A) 13 anos 
B) 14 anos 
C) 15 anos 
D) 16 anos 
E) 18 anos 
 

 
18. Em caso de morte dos adotantes: 
A) não se restabelece o poder familiar dos pais naturais 
B) restabelece o poder familiar dos pais naturais 
C) fica assegurado o retorno da criança a família sanguínea 
D) o adotado decidirá sua situação 
E) o conselho tutelar enviará o adotado para a próxima família da lista de adoção 
 

 
19.  Segundo o art. 55 do ECA é dever dos pais ou responsável a obrigação de: 
A) acompanhar os filhos nas realizações das provas escolares 
B) matricular seus filhos na rede regular de ensino 
C) ensinar uma profissão ao filhos 
D) ensinar tarefas domésticas ao filho 
E) ensinar os filhos uma religião 
 

 
20. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se: 
A) autorizado pelo Conselho Tutelar 
B) autorizado pela Vara da Infância e Juventude 
C) autorizado pelo proprietário do estabelecimento 
D) autorizado pelo CMDCA 
E) autorizado pelos pais ou responsáveis 
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GABARITO OFICIAL 

QUESTÕES A B C D E  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      
 

 
Observação: A prova será corrigida pelo gabarito acima, não sendo considera as opções marcadas no 
caderno de prova 
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GABARITO RASCUNHO DO CANDIDATO 

QUESTÕES A B C D E 

1      

2      

3      

4      

5      

6      
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8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

 
Observação: Este gabarito pode ser destacada do caderno de provas e levado pelo candidato.  


