
 

 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES  

Caro (a) Pré-Candidato (a) 

Leia com o máximo de atenção e cumpra, RIGOROSAMENTE, as instruções que seguem, pois elas 
são parte integrante da prova e normas. 

1. Confira atentamente o material (Cartão resposta oficial e caderno de prova) que lhe foi entregue; se 
houver falhas, solicite ao Fiscal a entrega do material que falta. 

2. O presente caderno de prova contém 30 (trinta) questões, verifique se ele está completo e sem falha na 
impressão; caso contrário solicite ao Fiscal a entrega de novo caderno para substituição. 

3. É parte integrante desta prova o cartão resposta oficial personalizado e em hipótese alguma será 
substituído. Verifique se estão corretos seu nome e número de inscrição.  

4. Assine no local indicado do cartão resposta oficial. 

5. Cada questão oferece 05 (cinco) opções de respostas, representada pelas letras: A, B, C, D e E. Somente 
uma das opções constitui resposta correta à formulação proposta. 

6. O cartão resposta oficial deverá ser assinalado com caneta esferográfica azul ou preta  fabricada em 
material transparente. Marque a opção que julgar correta com uma       em cima da alternativa que escolher. 

7. Serão anuladas as questões que contiverem emendas, rasuras, borraduras, mais de uma alternativa 
assinalada ou que estiverem preenchidas a lápis. 

8. Não amasse e não dobre o cartão resposta oficial.  

9. No caderno de provas, você poderá rabiscar, riscar, etc. e, no final da prova, entregue o caderno de 
prova completo e o cartão resposta oficial aos fiscais da Sala.  

10. Não destaque o cartão resposta oficial da Prova. No final do caderno de provas, há uma folha para que 
você possa anotar o gabarito. Este cartão resposta rascunho você poderá destacar e levar consigo, para 
conferência com o gabarito oficial a ser divulgado.  

11. Não é permitido nenhum tipo de consulta. 

12. Durante a prova, o candidato NÃO pode fazer perguntas ou comentários sobre o conteúdo das questões 
que são partes integrantes da prova. Qualquer reclamação a respeito deverá ser feita posteriormente, através 
de via adequada (pedido de impugnação), à autoridade competente. 

13.  A prova tem duração de 04 (quatro) horas, das 8h00min às 12h00min, portanto, lei a prova com calma. 
Avisaremos quando faltar meia hora para o término da mesma. 

14. Somente será permitida a saída do (a) candidato (a) a partir das 9h00min. Os 03 (três) últimos 
candidatos deverão permanecer no local de provas até que o ultimo termine para assinatura dos 
procedimentos necessários. 

15.  O candidato que não atingir a média de 50% (cinquenta por cento) de acerto das questões, não estará 

apto a submeterem-se as demais fases do processo de escolha em data unificada dos membros do Conselho 
Tutelar do Município de São Sebastião da Boa Vista. 

16.  A prova e o gabarito serão divulgados no Site Oficial do Município, no dia 08/07/2019.  
 

BOA PROVA!
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PROVA 
01. O que significa CMDCA: 
A . Conselho Municipal dos Direitos da Criança Abandonada.  
B . Conselho Municipal dos Deveres das Crianças e dos Adolescentes. 
C . Comissão Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes. 
D . Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
E . Comissão Municipal dos Deveres dos Deveres das Crianças e dos Adolescentes. 
 
02. Segundo a Lei Municipal de Nº 249/2014, são órgãos da Política de Atendimento dos Diretos da 
Criança e do Adolescente: 

I – CMDCA; 
II – Secretaria Municipal de Assistência Social; 
III – Conselho Tutelar. 

Estão CORRETOS os itens contidos na alternativa: 
A . I e II 
B . I, II e III 
C . II e III 
D . I e III 
E . Nenhuma das alternativas está correta. 
 
03. No que se refere à composição do CMDCA, é CORRETO afirmar: 
A .  Será constituído por 10 membros, em composição paritária pelas instituições governamentais e não-
governamentais, e 10 suplentes respectivos. 
B . Será constituído por 10 membros, com composição de somente instituições governamentais, e 10 
suplentes respectivos. 
C . Será constituído por 10 membros, com composição de instituições não governamentais, e 10 suplentes 
respectivos. 
D . O Ministério Público é membro principal do CMDCA, podendo indicar os demais membros. 
E . Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
04. Sobre o Conceito de Criança e Adolescente, segundo o ECA, assinale a alternativa CORRETA: 
A . 
B .

Adolescente é aquele que tem entre doze anos e dezesseis anos incompletos. 
Criança é aquele entre 0 e 12 anos completos, e adolescente de 12 anos completos até 18 anos 

incompletos. 
C . Deixa de ser criança quando completa dezesseis anos. 
D .   Criança é aquela que tem 12 anos incompletos e Adolescente de 12 anos completos até 18 anos 
incompletos. 
E . Considera-se criança, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e 
dezoito anos de idade. 
 
05. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente no artigo 136, são atribuições do Conselho 
Tutelar, entre outros itens, os apresentados a seguir com exceção apenas de: 
A . Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas 
de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. 
B . 
C . 
D .
E . 

Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário. 
Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. 

 Expedir notificações. 
Encaminhar a família ao programa oficial ou comunitário de promoção à menores infratores . 

 
06.  O Conselho Tutelar, nos termos da Lei nº 8.069/90, é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, e é 
composto de: 
A . Quatro membros, com mandato de cinco anos. 
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B . Em cada Município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar composto de cinco membros, eleitos 
pelos cidadãos locais para mandato de três anos, permitida uma reeleição 
C . 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. 
D . Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, 1 (um) 
Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 (cinco) membros, 
escolhidos pela população local para mandato de 4 (quatro) anos, permitida recondução por novos 
processos de escolha. 
E . Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, 1 (um) 
Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 (cinco) membros, 
escolhidos pela população local para mandato de 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma) recondução, mediante 
novo processo de escolha. 
 
07. De acordo com o artigo 101, nos termos da Lei nº 8.069/90, em que verificada medidas especificas de 
proteção à criança e ao adolescente, não compete ao Conselho Tutelar à aplicação de: 
A . Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e 
toxicômanos. 
B . Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental.  
C . Encaminhamento para adoção. 
D . Encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade. 
E . colocação em família substituta. 
 

08. Quando constatada casos de suspeita ou confirmação de castigo físico ou tratamento cruel ou 
degradante contra criança ou adolescente, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, estarão sujeitas as 
medidas, e serão aplicadas pelo: 
A . Conselho Tutelar. 
B . O Prefeito Municipal. 
C .  Pela Vara de Violência Domestica. 
D . Hospital Municipal. 
E . Juiz Corregedor da Comarca para viabilização da adoção. 
 
09. Segundo a Lei nº 13.803 de 10 de janeiro de 2019, afirma que os Estabelecimentos de Ensino terão 
que: 
A. notificar ao Conselho Tutelar do Município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas 
acima de 30% (trinta por cento) do percentual permitido em lei. 
B. notificar o Ministério Público a relação dos alunos com faltas acima de 30% (Trinta por cento).  
C . notificar ao Conselho Tutelar do Município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas 
acima de 50% (cinquenta por cento) do percentual permitido em lei. 
D. 

E. 

Informar ao Juiz da Família a quantidade de falta do  aluno  para que proceda a adoção.  
Notificar a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município a relação dos alunos que 

apresentem quantidade de faltas acima de 30% (trinta por cento) do percentual permitido em lei. 
 
10. A criação do Conselho Tutelar é de competência:  
A . Da União, do Estado e do Município. 
B . Da União e do Estado. 
C . Somente da União. 
D . Do Município. 
E . Do Estado. 
 
11. Acerca das pessoas impedidas de exercer a função de Conselheiro Tutelar, é correto afirmar que 
podem exercê-la: 
A. O marido e a mulher no mesmo exercício do Conselho Tutelar. 
B. Os ascendentes e descendentes do Conselheiro. 
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C. O representante do Ministério Público, ainda que atue diretamente em Vara da Infância e da Juventude. 
D. O juiz, somente quando não atuando em Vara da Infância e da Juventude. 
E. O Prefeito Municipal. 
 
12. Conforme disposto no artigo 101, § 11, do ECA, “a autoridade judiciária manterá, em cada 
comarca ou foro regional, um cadastro contendo informações atualizadas sobre as crianças e adolescentes 
em regime de acolhimento familiar e institucional” Quais órgãos terão acesso ao cadastro? Assinale a 
alternativa correta: 
A. Apenas o Ministério Público e Conselho Tutelar. 
B. Somente Conselho Tutelar e Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
C. Ministério Público, Conselho Tutelar e o órgão gestor da Assistência Social. 
D. Conselho Tutelar e Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Assistência 
Social. 
E. Ministério Público, Conselho Tutelar, órgão gestor da Assistência Social e os Conselhos Municipais dos 
Direitos da Criança e do Adolescente e da Assistência Social. 
 
13. Para proceder à adoção, é necessário que o adotante seja no mínimo: 
A. dezoito anos mais velho que o adotando. 
B. dezesseis anos mais velho do que o adotando. 
C. vinte anos mais velho que o adotando. 
D. cinco anos mais velho que o adotando. 
E. Nenhuma das alternativas. 
 
14. 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. 
E. A menores de 17 anos. 
 
15. 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. Bombinhas que pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso 
de utilização indevida; 
D. Bilhetes lotéricos e equivalentes. 
E. Produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica ainda que por utilização 
indevida. 
 
16. Quanto à viagem de crianças, marque a alternativa correta. 
A. Pode viajar para qualquer cidade do país, sem autorização judicial. 
B. Pode viajar para exterior, sem a companhia dos pais. 
C. Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou 
responsável, sem expressa autorização judicial. 
D. Não pode viajar nem na presença dos pais ou responsáveis. 
E. Nenhuma das alternativas. 
 
17. O Conselho Tutelar: 
A. Pode ter sua decisão revista de ofício pelo Prefeito Municipal. 
B. É instância de execução da política do município. 
C. Tem a atribuição, entre outras, de providenciar a medida de proteção aplicada ao adolescente autor de 
ato infracional. 
D. Tem a atribuição, entre outras, de aplicar medida socioeducativa a criança autora de ato infracional.  
E. Tem que acatar as decisões da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município. 
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 Enquanto não instalado o conselho tutelar no Município, as atribuições a ele conferidas serão exercidas: 

A. pelo Prefeito Municipal. 
B. pelas entidades de atendimento. 
C. pela Câmara Municipal. 
D. pela autoridade judiciária. 
E. Somente pelo Ministério Público. 
 
19. 

18. 

As decisões do Conselho Tutelar só podem ser revistas: 
A. Pela autoridade judiciária. 
B. Apenas pela comissão eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
responsável pelo pleito eleitoral. 
C. Por qualquer autoridade municipal. 
D. Pela pessoa ou instituição que encaminhou a criança ou o adolescente para o Conselho Tutelar. 
E. Nenhuma das alternativas acima está correta. 
 
 
20. Quanto à hospedagem de criança ou adolescente, marque a alternativa correta:  
A. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento 
congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. 

B. É permitida a hospedagem de criança somente com os pais e os adolescentes podem se hospedar sem 
qualquer tipo de acompanhamento. 

C. Não é permita a hospedagem de criança e adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento 
congênere, ainda que os pais autorize. 

D. As crianças somente poderão se hospedar em hotel. 
E. É permitida a hospedagem em hotel de adolescentes e as crianças não podem ser hospedar mesmo que 

autorizados pelos pais. 

 
21. O artigo 83 do Estatuto da Criança e do Adolescente afirma que nenhuma criança poderá viajar para 
fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou do responsável sem expressa autorização 
judicial, entretanto afirma que a autorização não será exigida quando:  

I - Tratar-se de comarca contígua à da residência da criança ou do adolescente menor de 16 
(dezesseis) anos, se na mesma unidade da Federação, ou incluída na mesma região metropolitana; 

II - A criança ou o adolescente menor de 16 (dezesseis) anos estiver acompanhado: 1) de ascendente 
ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco; 2) de pessoa maior, 
expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável; 

III – O adolescente menor de 16 (dezesseis) anos não precisa estar acompanhado de qualquer parente. 
A. Somente o Item I está Correto. 
B. Todos os Itens estão corretos 
C. Somente os Itens I e II estão corretos. 
D. Os Itens II e III estão errados. 
E. O Item III está correto. 

 
22. Com relação à Liberdade Assistida, podemos afirmar que: 
A.  Será adotada como medida única para ser ap  licada em relação à criança e adolescente. 
B. Quando aplicada a Liberdade Assistida não poderá mais frequentar a escola. 
C. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de 
acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. 
D. A Liberdade Assistida será fixada pelo p razo de dois meses, não podendo ser prorrogada. 
E. Tem a função de aplicar ao adolescente pena para inibir seu comportamento. 

 
 23. Entende-se por família substituta o seguinte: 
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A. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda ou adoção, dependendo da situação jurídica 
da criança ou adolescente. 
B. Sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, 
respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida, e terá 
sua opinião devidamente considerada 
C. Tratando-se de maior de 14 (quatorze) anos de idade, será necessário seu consentimento, colhido em 
audiência. 
D. Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda de qualquer família substituta, 
ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a 
excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, não se importando com o 
rompimento definitivo dos vínculos fraternais. 
E. Em se tratando de criança ou adolescente indígena ou proveniente de comunidade remanescente de 
quilombo o procedimento de colocação em família substitua é normal. 
 
24. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente a Adoção poderá ser realizada quando: 
A) A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente, pelo prazo máximo de 
120 (cento e vinte) dias, observadas a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso. 
B) A adoção será deferida a qualquer momento podendo o adotando ter somente um motivo legítimo. 
C) O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, entretanto o registro civil não terá nenhuma 
alteração. 
D) O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que o adotando. 
E) A simples guarda de fato autoriza a dispensa da realização do estágio de convivência. 
 
25. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as 
seguintes medidas: 
A. Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, 
inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional e também as previstas 
no art. 101, I a V. 
B. São aplicadas somente advertência e prestação de serviços. 
C. A medida aplicada a criança e ao adolescente levará em consideração a capacidade de cumpri-la, as 
circunstâncias e a gravidade da infração. 
D) Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental não receberão tratamento individual e 
especializado, sendo aplicada as medidas de acordo com a infração. 
E. Nenhumas das alternativas estão corretas. 
 
26. Com relação às funções do Ministério Público, podemos afirmar:  
A. Não é permitido a conceder remissão como forma de exclusão do processo. 
B. Os procedimentos relativos às infrações atribuídas a adolescentes deverão ser promovidos pelo 
Ministério Público devendo ser acompanhados só pelos pais. 
C. Promover e acompanhar as ações de alimentos e os procedimentos de suspensão e destituição do poder 
familiar, nomeação e remoção de tutores, curadores e guardiães, bem como oficiar em todos os demais 
procedimentos da competência da Justiça da Infância e da Juventude. 
D. Promover, mediante solicitação dos interessados, a especialização e a inscrição de hipoteca legal e a 
prestação de contas dos tutores, curadores e quaisquer administradores de bens de crianças e adolescentes 
nas hipóteses do art. 98; 
E. Instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e solicitará ao Juiz que determine a 
instauração de inquérito policial, para apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção à infância e à 
juventude. 
 
27. A respeito da Internação informe qual alternativa está incorreta: 
A. Será permitida a realização de atividades externas, a critério da equipe técnica da entidade, salvo 
expressa determinação judicial em contrário. 
B. A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão 
fundamentada, no máximo a cada seis meses. 
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C.  Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a três anos. 
D.  Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado, colocado em 
regime de semi-liberdade ou de liberdade assistida. 
E.  A liberação será compulsória aos dezoito anos de idade. 
 
28. O Adolescente que tiver sua liberdade privada terão alguns direitos assegurados conforme o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, qual alternativa está correta: 

I - ser informado de sua situação processual, sempre que solicitada. 
II - ser tratado com respeito e dignidade. 

III - permanecer internado na mesma localidade e domicílio de seus pais ou responsável, não podendo ser 
internado na localidade mais próxima. 

A. Os itens I e II estão corretos. 
B. Os itens I e II estão incorretos. 
C. O Item III está correto. 
D. Os itens I e III estão corretos. 
E. Os Itens II e III estão corretos. 
 
29. De acordo com o artigo 129 do Estatuto da Criança e do Adolescente, São medidas aplicáveis aos pais 
ou responsável, qual alternativa está incorreta: 
 A. encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da 
família. 
B. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e 
toxicômanos. 
C. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. 
D. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. 
E.  Não tem obrigação de matricular o filho e acompanhar sua freqüência na escola. 
 
30. Segundo o artigo 206 do Estatuto da Criança e do Adolescente: “A criança ou o adolescente, seus pais 
ou responsável, e qualquer pessoa que tenha legítimo interesse na solução da lide poderão intervir nos 
procedimentos de que trata esta Lei, através de advogado, o qual será intimado para todos os atos, 
pessoalmente ou por publicação oficial, respeitado o segredo de justiça”, entretanto se a criança ou 
adolescente que não possuir defensor, o que o juiz deverá fazer:  
A. Se o adolescente não tiver defensor, ser-lhe-á nomeado pelo juiz, ressalvado o direito de, a todo 

tempo, constituir outro de sua preferência. 
B. O processo ocorrerá normalmente, pois se trata de infração, não necessitando de advogado. 
C. O adolescente infrator não poderá ser-lhe nomeado nenhum defensor. 
D. A ausência do defensor determinará o adiamento de ato do processo, pois o juiz não pode nomear 

substituto, ainda que provisoriamente, ou para o só efeito do ato. 
E. Todas as alternativas estão corretas.  
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