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PROVA  
CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

DE UBERABA PARA O TRIÊNIO 2010/2013 

 
O R I E N T A Ç Õ E S 

  
Verifique se este caderno contém 30 questões, numeradas de 1 a 30 e uma folha 
para redação. Caso contrário, reclame ao aplicador de prova um outro caderno. 
 
Não serão aceitas reclamações posteriores.   

• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.  
• Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta 

certa.  
• A sua resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você 

recebeu.  
 
VOCÊ DEVE:  

• procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão a que você está 
respondendo;  

• verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D, E) da resposta que você 
escolheu;  

• marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS,  no parêntese que aparece no 
lado esquerdo de cada letra.   

 
ATENÇÃO: 
  

• Marque as respostas com caneta esferográfica de  tinta preta ou azul.  
• Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada 

implicará anulação dessa questão. 
• Serão entregues duas vias de folha de resposta, sendo que a primeira, 

contendo seu nome e RG, será entregue ao aplicador de prova; e a outra, você 
deverá levar ao final da prova. 

• Não será permitida qualquer espécie de consulta e rasuras, bem como o uso 
de corretores de qualquer natureza. 

• Você terá 3 horas, a partir do término das instruções fornecidas pelo aplicador 
de prova, para responder a todas as questões e preencher a folha de 
respostas. 

• Os três últimos candidatos deverão aguardar até que todos completem a prova. 
Deverão presenciar o lacre do envelope contendo todas as provas, com 
assinaturas do aplicador e dos referidos candidatos.    

• Devolver esse caderno de prova ao aplicador da mesma, juntamente com sua 
Folha de Respostas. 
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Questão 1 
 
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e a convivência familiar e comunitária, é dever de quem? 
Escolha a alternativa correta: 
 

A) Do Poder Público, da família, da Igreja e da comunidade em geral; 
B) Da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público; 
C) Da sociedade em geral, da família e do Poder Público; 
D) Da sociedade em geral, da família, da Igreja e do Poder Público. 
E) Da sociedade em geral, da família, da sociedade civil, da Igreja    

 
Questão 2 
 
Assinale a alternativa incorreta: 
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 cinco anos; 

B) Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da 
impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade 
administrativa competente; 

C) Proceder  exames, visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no 
metabolismo do recém-nascido,bem como prestar orientação aos pais; 

D) Fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências 
do parto e do desenvolvimento do neonato; 

E) Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. 
 
Questão 3 
 
Assinale a alternativa incorreta: 
 

A) A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana; 

B) É dever da família, da Igreja, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

C) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei 
qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. 

D) Na interpretação dessa Lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as 
exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição 
peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. 

E) A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a 
efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o 
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. 
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Questão 4  
 
Considerando que o Estatuto da Criança e do Adolescente regulamenta os direitos das 
crianças e dos adolescentes inspirado pelas diretrizes fornecidas pela Constituição Federal de 
1988, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas: 
 
 
 
(       ) 

 
A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida  e à saúde, mediante a 
efetivação de políticas sociais públicas, que permitam o nascimento e o 
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.  
 

 
(       ) 

 
O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições 
adequadas ao aleitamento materno, porém aos filhos de mães submetidas à medida 
privativa de liberdade será negado esse direito.  
 
 

 
(       ) 

 
É assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, somente o 
atendimento perinatal.  
 

  
A) (V); (F); (F) 
B) (V); (V); (V) 
C) (F); (V); (V) 
D) (V); (F); (V) 
E) (F); (F); (V) 

 
 
Questão 5 
 
Considerando-se as disposições sobre o Estatuto da Criança e Adolescente: 

 
I- A Lei 8.096 de 13 de julho de 1990 dispõe sobre a proteção da criança  e 

adolescente; 
II- Criança para efeito do Estatuto é a pessoa até doze anos de idade incompletos, e 

adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade;  
III- Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse Estatuto às pessoas 

entre dezoito e vinte e um anos de idade. 
 

Pode-se afirmar: 
 

A) Todas as alternativas estão corretas; 
B) Somente a alternativa I está correta;  
C) Somente as alternativas II e III estão corretas; 
D) Somente a alternativa III está correta;. 
E) Somente  as alternativas I e II estão corretas. 
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Questão 6 
 
 
Segundo o  Estatuto da Criança e do Adolescente: é assegurado atendimento integral  à saúde 
da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. 
 
Baseando-se nessa afirmação, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as 
alternativas falsas: 
 
 
(      ) 

 
A criança e o adolescente portadores de deficiência receberão atendimento 
especializado 
 

 
(      ) 

 
Incumbe à sociedade civil fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os 
medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou 
reabilitação. 
 

 
(      ) 
 

 
Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para 
a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de 
internação de criança ou adolescente. 
 

 
(      ) 

 
Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente 
serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, 
sem prejuízo de outras providências legais. 
 

 
A)  (V);(V);(F);(F) 
B)  (V);(F);(F);(V) 
C)  (F);(F);(V);(F) 
D)  (V);(F);(V);(V) 
E)  (F); (F);(F);(V) 

 
 
Questão 7  
 
A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas 
humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais 
garantidos na Constituição e nas leis. 
 
Considerando essa afirmação, os fragmentos abaixo relacionados são pertinentes, exceto:  

A) O direito à liberdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, 
ressalvadas as opiniões das pessoas que compõem a sociedade; 

B) O direito à liberdade  de opinião e expressão; 
C) O direito à liberdade  de buscar refúgio, auxílio e orientação; 
D) O direito ao respeito à sua integridade física, psíquica e moral;  
E) O direito ao respeito à preservação da imagem, da identidade, da autonomia. 
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Questão 8 
 
Assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas: 
 
 
(       ) 

 
A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de até dezoito anos 
incompletos.  
 

 
(       ) 

 
É proibida a adoção por procuração. 
 

 
(       ) 

 
A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, 
inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo 
os impedimentos matrimoniais. 
 

  
A) (V); (F); (F) 
B) (V); (V); (V) 
C) (F); (V); (V) 
D) (V); (F); (V) 
E) (F); (F); (V) 

 
 
 
 
Questão 9 
 
João tem idade para freqüentar o ensino fundamental, porém, na escola mais próxima em seu 
bairro, a aproximadamente seis quadras, não há vagas. Após a denúncia da família junto ao 
Conselho, como o Conselheiro Tutelar deverá agir nessa situação? 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Questão 10  
 
Comente a afirmação: “Criança vítima de maus tratos é mantida com família substituta” 
 
“Uma vez comprovado nos autos, principalmente através de estudo psicossocial, que os pais não reúnem 
condições para o exercício do poder familiar, imperiosa é a decretação da destituição desse poder para 
que a criança possa ser colocada em família substituta, sempre quando reunidas as demais condições 
jurídicas e a medida apresentar reais vantagens para a infante. Assim, será possível que a criança possa 
vir a usufruir de carinhos, cuidados e amor que não vivenciou no seio da família sanguínea. Com esse 
ponto de vista, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sob relatoria do 
desembargador Jurandir Florêncio de Castilho, manteve decisão que decretara a perda do poder familiar 
dos genitores de uma criança e, consequentemente, deferira o pedido de adoção em favor de um casal 
que já mantinha a guarda sobre ela desde setembro de 2006”. 
 
Disponível: http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/cao_infancia_juventude/legislacao_eca/leg_eca_comentado 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Questão 11 
 
Assinale a alternativa correta: 
 

A) A sociedade civil é responsável pelo dever de sustento, guarda e educação das 
crianças e adolescentes, cabendo-lhe ainda, no interesse desta, a obrigação de 
cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. 

B) A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda 
ou a suspensão do pátrio poder. 

C) Os filhos havidos fora do casamento não poderão ser reconhecidos pelos pais, 
conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, 
mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. 

D) A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, 
dependentemente da situação jurídica da criança ou adolescente; 

E) É dever somente da família, velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-
os a salvo de qualquer tratamento desumano,violento, aterrorizante, vexatório ou 
constrangedor. 
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Questão 12 
 
Sobre a guarda: 
 

I. A guarda obriga à prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou 
adolescente; 

II. A guarda destina-se a regularizar a posse de fato; 
III. A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os 

fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. 
 
Pode-se afirmar: 
 

A) Somente as afirmativas I e II estão corretas; 
B) Somente as afirmativas I e III estão corretas; 
C) Somente as afirmativas II e III estão incorretas; 
D) Somente as afirmativas I e II estão incorretas 
E) Todas as afirmativas estão corretas 

 
Questão 13 
 
É correto  afirmar: 
 

A) Os divorciados e os judicialmente separados não poderão adotar conjuntamente;  
B) A adoção independe do consentimento dos pais ou do representante legal do 

adotando. 
C) A adoção é revogável; 
D) A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente, pelo 

prazo que a autoridade judiciária fixar, observadas as peculiaridades do caso. 
E) A morte dos adotantes restabelece o poder familiar aos pais naturais. 

 
 
Questão 14 
 
Maria é uma criança de 07 anos e todos os dias ela fica em casa sozinha com uma irmã de 05 anos, para 
os pais trabalharem. A vizinha D. Gertrudes percebendo a situação de risco das crianças realiza a 
denúncia junto ao Conselho Tutelar. Mediante esse caso, quais serão os procedimentos dos 
Conselheiros? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Questão 15 
 
Assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas: 
 
(       ) 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. 

(       ) Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede 
regular de ensino. 

(       ) É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental, 
obrigatório e gratuito.  

(       ) É dever do Estado assegurar à criança atendimento em creche e pré-escola às 
crianças de zero a oito anos de idade 

  
A) (V); (V); (F);(V) 
B) (V); (V); (V) (F) 
C) (F); (V); (V);(F) 
D) (V); (F); (V):(V) 
E) (F); (F); (V);(V) 

 
Questão 16 
 
Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os 
casos de 
  

I. maus-tratos envolvendo seus alunos; 
II. reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos   

escolares; 
III. elevados níveis de repetência. 

 
Pode-se afirmar que: 

A) Somente as alternativas I e II estão corretas; 
B) Todas as alternativas estão corretas; 
C) Somente a alternativa I está correta; 
D) Somente as alternativas  II  e III estão corretas; 
E) Todas as alternativas estão incorretas. 

 
Questão 17 
Assinale a alternativa correta: 
 

A) É proibida a venda à criança ou ao adolescente de armas, munições e explosivos; 
B) Crianças e adolescentes poderão hospedar-se em motel e hotel, mesmo que não 

autorizadas pelos pais e responsáveis; 
C) É proibida a venda à criança ou ao adolescente de bebidas alcoólicas, salvo se 

autorizado pelos pais ou responsável. 
D) Crianças e adolescentes poderão comercializar bilhetes lotéricos e equivalentes, desde 

que autorizados pelo poder público. 
E) É permitida a venda de produtos, cujos componentes possam causar dependência 

física ou psíquica ainda que por utilização indevida. 
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Questão 18 
 
O Estatuto da Criança e Adolescente enfatiza como direitos fundamentais o direito à educação, 
à cultura, ao lazer e ao esporte: 
 
Assim, é  incorreto afirmar: 
 

A) A criança e o adolescente possuem direito de ser respeitados por seus educadores; 
B) A criança e o adolescente possuem direito de contestar critérios avaliativos, podendo 

recorrer às instâncias escolares superiores 
C) A criança e o adolescente possuem direito a acesso à escola particular e também a 

gratuita desde que próxima a sua residência. 
D) A criança e o adolescente possuem direito de organização e participação em entidades 

Estudantis; 
E) A criança e o adolescente possuem direito  a igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola. 
 
 
Questão 19 
 
Luiza acaba de completar 16 anos. É proveniente de família com poucos recursos econômicos: 
seu pai trabalha na lavoura e sua mãe como faxineira. Luiza considera que este é o momento 
ideal para contribuir com o orçamento doméstico. Assim, a família Farias possibilita que a 
jovem  possa trabalhar como doméstica. Com base no Estatuto da Criança e Adolescente 
comente esse caso. 
 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Questão 20 
 
Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente:  
 

I. Carlos tem 09 anos e resolveu ir sozinho ao circo – espetáculo exibido às 20h00; 
II. Sr. Mário é proprietário do Cine São Luís e como o Brasil é um país livre e 

democrático, não destacou sobre a natureza do filme a ser exposto na sessão das 
18:h00 e nem a faixa etária especificada no certificado de classificação; 

III. Geralda é proprietária de Banca de Revista “Ache Aqui”, recebeu um lote de revistas 
contendo dados inadequados às crianças e adolescentes. Não teve dúvidas..., colocou 
esse material em embalagem lacrada, com advertência de seu conteúdo.   

 
Escolha a alternativa correta: 
 

A) Somente  o caso I está correto; 
B) Somente o caso II está correto; 
C) Somente o caso III está correto; 
D) Todos os casos estão corretos; 
E) Todos os casos estão incorretos. 

 
Questão 21 
 
Assinale a alternativa incorreta: 
 
São direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, os seguintes: 
 

A) Ser informado de sua situação processual, sempre que solicitada; 
B) Ser tratado com respeito e dignidade; 
C) Permanecer internado longe da localidade ao domicílio de seus pais, ou responsável; 
D) Corresponder-se com seus familiares e amigos; 
E) Habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade. 

 
Questão 22 
 
Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais 
ou responsável, sem expressa autorização judicial. Entretanto, em alguns casos essa 
autorização não será exigida de forma judicial. Assinale em qual circunstância é necessário 
algum tipo de autorização.   

 
A) Fábio,  de 14 anos, mora  no Bairro Abadia  em  Uberaba-MG e irá sozinho visitar seus 

avós no Residencial 2000,  no mesmo município; 
B) Henrique, de 09 anos, e sua mãe foram visitar a tia Fleta em Conceição das Alagoas; 
C) Alexandre, de 12 anos, e seu pai Anderson foram conhecer o Museu dos Dinossauros 

em Peirópolis – MG;   
D) Marcela,  de 13 anos ,ganhou como prêmio por uma redação elaborada na escola, uma 

viagem para Portugal, com tudo pago. O pai André irá acompanhá-la, e a mãe Kátia, 
sem saber de tal fato, encontra-se viajando; entretanto, o embarque deverá ser 
imediato. Assim, tudo acertado os dois (pai e filha) embarcarão em 10/05/2010;   

E) Diogo,  de 12 anos, e Camila de 03 anos, estão indo, no próximo final de semana, 
viajar com seus pais para o Rio de Janeiro.  
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Questão 23 
 
Sobre a política de atendimento à criança e ao adolescente: 
Assinale a alternativa incorreta: 
 

A) A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de 
um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios. 

B) São linhas de ação da política de atendimento: políticas sociais básicas e políticas e 
programas de assistência social, em caráter supletivo, dever do Estado a todas as 
crianças e adolescentes. 

C) São linhas de ação da política de atendimento: políticas sociais básicas, serviços 
especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, 
maus-tratos, exploração, abuso,crueldade e opressão. 

D) São linhas de ação da política de atendimento: políticas sociais básicas e serviço de 
identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes 
desaparecidos; 

E) São linhas de ação da política de atendimento: políticas sociais básicas e de proteção 
jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. 

 
 
Questão 24 
 
 

I. A função de membro do conselho nacional e dos conselhos estaduais e municipais dos 
direitos da criança e do adolescente é considerada de interesse público relevante e não 
será remunerada. 

II. As entidades não-governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual comunicará o 
registro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva localidade. 

III. As entidades que mantenham programas de abrigo poderão, em caráter excepcional e 
de urgência, abrigar crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade 
competente, fazendo comunicação do fato até o segundo dia útil imediato. 

IV. As entidades que desenvolvem programas de internação têm as seguintes obrigações, 
entre outras: preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade ao 
adolescente e oferecer vestuário e alimentação suficientes e adequados à faixa etária 
dos adolescentes atendidos. 

 
Mediante essas afirmações assinale: 
 

A) Somente as alternativas I e II e III estão corretas; 
B) Somente as alternativas I e II e IV estão incorretas: 
C) Somente as alternativas I e III estão corretas; 
D) Todas as alternativas estão corretas; 
E) Todas as alternativas estão incorretas.  
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Questão 25 
 
Assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas: 
 
As entidades que desenvolvem programas de internação de crianças e adolescentes têm as 
seguintes obrigações:  
 
 
(       ) 

 
oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, 
salubridade e segurança e os objetos necessários à higiene pessoal 

 
(       ) 

 
oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos 

(       )  
proceder a estudo social e pessoal de cada caso 

 
(       ) 

 
informar, periodicamente, o adolescente internado sobre sua situação processual 

  
A) (V); (V); (F);(V) 
B) (V); (V); (V);(F) 
C) (F); (F); (F);(F) 
D) (V); (F); (V):(V) 
E) (V); (V); (V);(V) 

 
 
Questão 26 
 
 
O que fazer diante da constatação de abuso sexual por parte do pai de uma criança? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Questão 27 
 
 
Assinale a alternativa incorreta 
 

A) Os crimes definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente são de ação pública 
condicionada; 

B) O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado 
pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, 
definidos nesta lei 

C) Lei municipal disporá sobre local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, 
inclusive quanto a eventual remuneração de seus membros; 

D) O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante, 
estabelecerá presunção de idoneidade moral e assegurará prisão especial, em caso de 
crime comum, até o julgamento definitivo; 

E) São impedidos de servir, no mesmo conselho, marido e mulher, ascendentes e 
descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e 
sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado; 

 
 
Questão 28 
 
São atribuições do Conselho Tutelar, entre outras: 
 

I. promover a execução de suas decisões, podendo para tanto:requisitar serviços 
públicos nas áreas de saúde, educação,serviço social, previdência, trabalho e 
segurança; representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento 
injustificado de suas deliberações; 

II. encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa 
ou penal contra os direitos da criança ou adolescente; 

III. requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando 
necessário; 

IV. assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para 
planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente; 

 
 
Assinale a alternativa correta: 
 

A) As afirmações I e II estão corretas e III e IV estão incorretas; 
B) Somente as afirmações III e IV estão corretas; 
C) Todas as afirmações estão corretas;  
D) Todas as afirmações estão incorretas; 
E) Somente as afirmações I e II estão corretas. 
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Questão 29 
 
Assinale a alternativa incorreta: 
 

A) O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado 
pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, 
definidos  no Estatuto da Criança e do Adolescente; 

B) Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes 
requisitos: reconhecida idoneidade ética; idade superior a vinte e dois anos; residir no 
município 

C) Constará da Lei Orçamentária Municipal previsão dos recursos necessários ao 
funcionamento do Conselho Tutelar; 

D) O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante, 
estabelecerá presunção de idoneidade moral e assegurará prisão especial, em caso de 
crime comum, até o julgamento definitivo; 

E) Em cada município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar composto de cinco 
membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de três anos, permitida uma 
recondução (nova redação conforme a Lei Federal 8.242/91, de 12/10/91). 

 
 
Questão 30 
 
Assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas: 
 
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, as medidas pertinentes aplicáveis aos pais 
ou responsável são: 
 
 
 
(       ) 

 
Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico 
 

 
(       ) 

 
Obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua freqüência e 
aproveitamento escolar 
 

(       ) Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais 
ou responsável, o Conselho Tutelar poderá determinar, como medida cautelar, o 
afastamento do agressor da moradia comum. 
 

(       ) Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado 
 

  
A) (V); (V); (F);(V) 
B) (V); (V); (V);(F) 
C) (F); (F); (F);(F) 
D) (V); (F); (V):(V) 
E) (V); (V); (V);(V) 
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REDAÇÃO 

 
• Tipo de texto a ser efetivado: dissertação (em prosa, à tinta, de 20 a 25 linhas, com 

letra legível e emprego do registro padrão da língua portuguesa). 

• Ao tecer seu texto, observar: 

–   dê-lhe um título; 

– disponha-o de modo a ter apresentação gráfica, coesão, coerência, força 

argumentativa, clareza. 

• Redigir seu texto com base em reflexões próprias e resultados de leitura dos textos a 

seguir. 

 
Texto 1 

 
“Ama com fé e orgulho 
A terra em que nasceste 
Criança, não verás nenhum país como este 
Imita na grandeza 
A terra em que nasceste.” 
  (Olavo Bilac) 
 

Texto 2 
 

E, quanto maior o anseio, mas profundo o buraco no coração e, portanto, a frustração 

e os sintomas depressivos. Perversa intuição profissional faz com que o traficante de 

drogas conheça bem essa patologia e dela saiba tirar proveito. 

(Frei Betto) 
 

Texto 3 
 

Art. 5°. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. 

(Estatuto da Criança e do Adolescente) 
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Reconhece-se que, para haver bons frutos, há que se cuidar da semente, do broto, da 
terra em que se planta. Sendo assim, o que se tem oferecido à criança e ao 
adolescente no Brasil? O que fazer para melhorar esse contexto? 
 
• Com base nessas orientações, dissertar sobre:  
 

Criança e adolescente no Brasil: análise de contexto e proposta de soluções. 
 

Título: ______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


