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PROVA OBJETIVA – 21/07/2019 

CONSELHO TUTELAR 

INSTRUÇÕES:  

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) É expressamente proibido fumar durante a prova. 

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, com 05 (cinco) alternativas 

de resposta. 

06) Leia cuidadosamente cada questão, assinalando somente uma opção. 

07) Na última folha deste caderno há uma cópia do cartão de resposta, a qual poderá ser retirada pelo candidato ao 

entregar a prova.  

08) Ao receber o Cartão Resposta verifique se os dados estão corretos: seu nome, número de sua inscrição e o nome do 

cargo para o qual foi inscrito.  

09) Use somente caneta esferográfica azul ou preta.  

10) 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.  

11) Não deixe qualquer questão em branco.  

12) Assine o cartão Resposta dentro do espaço reservado.  

13) Não escreva no espaço reservado à inscrição/prova, inserido na parte superior do cartão.  

14) Não será fornecido outro Cartão Resposta, portanto, o mesmo não deverá ser rasurado, dobrado, amassado ou 

rasgado.  

15) 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.  

16) A duração da prova é de 1 hora e 30 minutos. Iniciada a mesma, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes 

de completado o tempo de 40 minutos. 

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.  

17) Por razões de segurança, não poderá levar consigo o caderno de questões da prova, devendo ser devolvido 

juntamente com o cartão resposta.  

18) É proibida a reprodução total ou parcial deste material, por qualquer meio ou processo.  

BOA PROVA!  

Nome: 

RG: 

Assinatura: 
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1. Em caso de suspeita de maus-tratos contra criança ou adolescente, segundo o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), deverá ser 

obrigatoriamente comunicado (a): 

 

a) o Conselho de Adoção. 

 

b) o Conselho Tutelar. 

 

c) a Defensoria Pública. 

 

d) o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente  
e)  o Conselho Municipal de Assistência Social. 

2. De acordo com o Artigo 10 da Lei 8069/90, os hospitais e demais estabelecimentos 

de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a:  

 

a) manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo 

prazo de dezoito anos;  

 

b) proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no 

metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais;  

 

c) fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do 

parto e do desenvolvimento do neonato;  

 

d) manter alojamento conjunto, possibilitando ao recém-nascido a permanência junto à 

mãe.  

e)  todas as opções acima estão corretas. 

3.  Marque a alternativa ERRADA. Verificada a prática de ato infracional, a 

autoridade competente (Juiz) poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 

a) Advertência. 

b) Liberdade Assistida.  

c) Pena Privativa de liberdade em regime fechado junto com adultos. 

d) Pena Privativa de liberdade em regime fechado. 

e) Prestação de Serviço Comunitário. 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

 

 Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente 

CMDCA – Rodeiro – MG 
 

 

 

 

 

4.  Marque a alternativa ERRADA, no que se refere ao “O direito à liberdade 

compreende os seguintes aspectos (Art. 16 – ECA)”:  

 

a) ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as 

restrições legais;  

 

b) fazer uso de bebidas alcoólicas;  

 

c) crença e culto religioso;  

 

d) brincar, praticar esportes e divertir-se;  

 

e) opinião e expressão. 

 

5.  Marque a alternativa ERRADA: 

 

a) toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado em ambiente livre da 

presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. 

 

b) os filhos adotados terão os mesmos direitos dos filhos biológicos. 

 

c) o Poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe. 

 

d) a falta ou a carência de recursos materiais não é motivo suficiente para a perda ou a 

suspensão do poder familiar. 

  

e) Em caso de morte dos pais que adotaram, o Conselho Tutelar enviará o órfão para a 

próxima família da lista de adoção.  

 

6.  Não são impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar: 

 

a) marido e mulher. 

 

b) ascendentes e descendentes. 

 

c) amigos. 

 

d) irmãos.  

 

e) sogro e genro. 
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7. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, cada município deve ter 

no mínimo quantos CONSELHOS TUTELARES? 

 

a) 02 (dois). 

 

b) 01 (um). 

 

c) 07 (sete). 

 

d) 20 (vinte). 

 

e) nenhum. 

 

8.  De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

a) toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados 

como adequados à sua faixa etária. 

 

b) toda criança ou adolescente terá acesso livre a filmes pornográficos. 

 

c) é permitida a venda à criança ou ao adolescente de armas de fogo. 

 

d) é permitida a venda à criança ou ao adolescente de munições. 

 

e) criança e adolescente são livres para passarem a noite toda em festas e baladas 

desacompanhados de seus responsáveis. 

 

09. Conforme o art. 56 do 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) excesso de faltas injustificadas e de abandono escolar, esgotados os recursos escolares. 

 

b) queixa dos professores sobre o mau comportamento dos alunos. 

 

c) não realizar as tarefas enviadas para casa. 

 

d) excesso de notas baixas. 

 

e) não querer participar de atividades culturais. 
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10. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, se o Conselho Tutelar, no 

exercício das suas atribuições, entender necessário o afastamento da criança ou do 

adolescente do convívio familiar, QUAL PROVIDÊNCIA DEVERÁ adotar: 

 

a) encaminhar a criança ou adolescente diretamente para adoção. 

 

b) comunicar logo em seguida o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações 

sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o 

apoio e a promoção social da família.  

 

c) encaminhar a criança ou adolescente para tratamento psicológico ou psiquiátrico. 

 

d) levar a criança ou adolescente para sua própria casa e lhe oferecer comida. 

 

e) levar a criança para o Asilo. 

 

11. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), assinale a 

alternativa CORRETA: 

a) é considerada criança a pessoa até doze anos de idade incompletos. 

b) é considerada adolescente a pessoa entre dez e dezoito anos de idade. 

c) é considerada adolescente a pessoa entre quatorze e dezoito anos de idade. 

d) é considerada criança a pessoa até dez anos de idade completos. 

e) é considerada criança a pessoa após dois anos de idade, antes é considerada bebe. 

12. No que se refere aos direitos das crianças e adolescentes previstos no ECA, 

assinale a alternativa ERRADA. 

a) é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades 

sanitárias. 

b) é dever da família, da sociedade e do poder público velar pela dignidade da criança e 

do adolescente. 

c) aos pais cabe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores. 

d) a falta ou a carência de recursos materiais será motivo suficiente para a perda do poder 

familiar. 

e) nenhuma criança ou adolescente sofrerá qualquer tratamento desumano, violento, 

aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 
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13. O que NÃO é considerado motivo para a perda ou suspensão do poder familiar: 

a) falta ou carência de recursos materiais. 

b) castigo excessivo. 

c) abandono do filho menor. 

d) exploração do trabalho infantil. 

e) abuso sexual. 

14. 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. 

15. O professor de uma escola suspeitou, durante a aula, de que um de seus alunos, 

de doze anos de idade, estava sendo vítima de maus-tratos. Nesse caso, o ECA 

determina que o caso seja obrigatoriamente ENCAMINHADO: 

a) aos avôs da criança. 

b) ao Conselho Tutelar. 

c) ao Corpo de Bombeiros. 

d) ao Conselho do Idoso. 

e) ao CRAS. 
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16. As entidades Não-Governamentais (que prestam atendimento a criança e ao 

adolescente) somente poderão funcionar depois de registradas no __________, o 

qual comunicará o registro ao __________ e à autoridade judiciária da respectiva 

localidade.  

As lacunas acima indicadas estarão CORRETAMENTE preenchidas com os 

respectivos órgãos: 

a) Conselho Tutelar e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

b) Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ e Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. 

c) Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar. 

d) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar. 

e) Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar. 

 

17. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes 

requisitos, marque a opção  ERRADA: 

a) reconhecida idoneidade moral.  

b) idade superior a vinte e um anos.  

c) possuir antecedentes criminais.  

d) residir no município. 

e) possuir bons antecedentes criminais. 

18. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, será responsável pelos 

recursos financeiros necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar:  

 

a) o Governo Estadual. 

b) a Vara da Infância e da Juventude. 

c) Organizações Não Governamentais (ONG’s).  

d) a Prefeitura Municipal.  

e) o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). 
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19. Um Conselho Tutelar, corretamente constituído, tem sua formação com quantos 

membros: 

a) apenas cinco membros titulares. 

b) cinco membros titulares e cinco membros suplentes. 

c) cinco membros titulares e quatro membros suplentes. 

d) quatro membros titulares e quatro membros suplentes.  

e) não existe número definido de membros para se constituir um Conselho Tutelar. 

20.  É definido (a) pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8.069 de 

13/07/1990) como “(...) órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 

encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 

adolescente”. A definição se refere ao:  

a) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente. 

b) Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

c) Conselho Tutelar. 

d) Sistema de Garantia de Direitos a Crianças e Adolescentes. 

e) Ministério Público. 
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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 consideradas as 

opções marcadas no caderno de prova. 

Nome:  

RG:  

Assinatura: 
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GABARITO RASCUNHO DO CANDIDATO  

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      

 


