
PROVA OBJETIVA

01) NÃO é permitido à criança e ao adolescente:
A) Frequentar culto religioso.
B)  Comprar  fogos  de estampido  e  de artifício,  mesmo os  que  pelo  seu
reduzido potencial  sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em
caso de utilização indevida.
C) Adquirir produtos cujos componentes possam causar dependência física
ou psíquica.
D) Frequentar cursos de dança.

02) NÃO é atribuição do Conselho Tutelar:
A)  Representar  ao  Ministério  Público,  para  fins  de  ações  de  perda  ou
suspensão do poder familiar.
B) Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente
quando necessário.
C)  Requisitar  serviços  públicos  nas  áreas  de  saúde,  educação  e  serviço
social para crianças e adolescentes.
D)  Conceder  a  quem  requerer  e  comprovar  idoneidade,  a  guarda  de
crianças e adolescentes em situação de risco.

03)  Os  itens  abaixo  se  referem  a  alguns  direitos  da  criança  e  do
adolescente, EXCETO:
A) Prioridade de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública.
B) Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas.
C) Ensino gratuito somente no primeiro ano do ensino fundamental.
D) Prioridade de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias.

04)  Marque  a  alternativa  que  se  refere  à  tutela  da  criança  e  do
adolescente:
A) Destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida liminar ou
incidentalmente nos procedimentos judiciais.
B) Será deferida nos termos da lei civil, a pessoa de até 18 (dezoito) anos
incompletos.
C)  Atribui  a  condição  de  filho,  com  os  mesmos  direitos  e  deveres
desligando-se de qualquer vínculo com pais e parentes.
D)  Será  precedida  de  estágio  de  convivência  com  a  criança  e  com  o
adolescente.
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05) É direito de toda criança:
A) Ser criada no seio de sua família natural ou extensa.
B) Trabalhar em turno noturno.
C) Viajar para fora do seu Estado desacompanhada dos pais, responsável ou
pessoa adulta.
D) Ser colocada em família substituta sem autorização judicial.

06) Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão
ao Conselho Tutelar os seguintes fatos relativos à criança e ao adolescente,
EXCETO:
A) Maus tratos envolvendo seus alunos.
B) Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar.
C) Elevados níveis de repetência.
D) Campeonatos esportivos realizados na escola.

07)  O  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente
concederá registro à entidade de atendimento em alguns casos. Marque a
alternativa correta:
A)  Que  não  ofereça  instalações  físicas  em  condições  adequadas  de
habitabilidade, higiene, salubridade e segurança.
B) Que esteja irregularmente constituída.
C) Que tenha em seus quadros pessoas inidôneas.
D)  Que  apresente  um plano  de  trabalho  compatível  com o  Estatuto  da
Criança e do Adolescente.

08) Analise as seguintes assertivas, todas relativas ao Estatuto da Criança e
do Adolescente:
I. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de
obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus
eventuais incidentes, após completar 18 anos.
II. Só podem adotar os maiores de 21 anos, independentemente do estado
civil.
III.  Toda  criança  ou  adolescente  que  estiver  incluída  em  programa  de
acolhimento  familiar  ou  institucional  terá  sua  situação  reavaliada,  no
máximo, a cada três meses.
IV. A adoção será deferida mesmo que não apresente reais vantagens para
o adotando, quando se tratar de criança abandonada.
V. Toda criança e adolescente tem o direito a ser educado no seio da sua
família  e,  excepcionalmente,  em  família  substituta,  assegurada  a
convivência  familiar  e  comunitária,  em  ambiente  livre  da  presença  de
pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.
A partir dessa análise, pode-se concluir que estão CORRETAS apenas 
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A) I, II e III.
B) II, III e V.
C) I, III e V.
D) I, IV e V.

09) Conforme dispõe o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, lei
8.069/90, na hipótese de concessão de remissão, pelo Ministério Público,
poderão  ser  aplicadas  medidas  socioeducativas  previstas  no  estatuto,
dentre elas:
A) Trabalho forçado e colocação em regime de semiliberdade.
B) Liberdade assistida e proibição de contato com a comunidade.
C) Prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida.
D) Advertência e castigos físicos.

10) Segundo  prevê  o  ECA  –  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  o
Conselho Tutelar é um órgão:
A) “permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade
de  zelar  pelo  cumprimento  dos  direitos  da  criança  e  do  adolescente,
definidos nesta lei.” 
B) “permanente, autônomo e jurisdicional, encarregado pela sociedade de
zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos
nesta lei.”
C)  “temporário  e  independente,  não  jurisdicional,  encarregado  pela
sociedade  de  zelar  pelo  cumprimento  dos  direitos  da  criança  e  do
adolescente, definidos nesta lei.”
D)  “permanente  e  autônomo,  não  jurisdicional,  encarregado  pelo  Poder
Público Municipal de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do
adolescente, definidos nesta lei.”

11) Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente compete ao Conselho
Tutelar:
A) Aplicar medida socioeducativa.
B) substituir os pais na falta de responsável legal, particularmente no que
diz respeito à administração da vida da criança ou do adolescente.
C) prender adolescentes que cometem ato infracional.
D)  assessorar  o  Poder  Executivo  local  na  elaboração  da  proposta
orçamentária  para  planos  e  programas  de  atendimento  aos  direitos  da
criança e do adolescente.
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12)  O  Conselho  Tutelar,  no  exercício  de  suas  atribuições,  age  fora  da
previsão legal (lei 8.069/90), quando:
A) Atende e aconselha os pais ou responsável.
B) Entrega criança a seus pais ou responsável, mediante termo de guarda
judicial feito pelo próprio Conselho Tutelar.
C) Promove a execução de suas decisões, requisitando serviços de saúde.
D) Expede notificações.

13) No tocante ao papel do Ministério Público, dispõe o Estatuto da Criança
e do Adolescente que compete ao órgão:
A) Conceder a remissão, como forma de exclusão do processo, atendendo
às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como à
personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato
infracional.
B) Promover, mediante autorização do poder público municipal, o inquérito
civil e a ação civil pública, para proteção dos interesses individuais, difusos
ou coletivos relativos à infância e à adolescência.
C) Promover e acompanhar os procedimentos relativos aos atos infracionais
atribuídos às crianças, requerendo aplicação de trabalho forçados.
D)  Deixar  de  adotar  providências  legais  para a  aplicação de medida  de
proteção a crianças e adolescentes.

14) São direitos fundamentais garantidos pelo Estatuto da Criança e do
Adolescentes:
I.  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;
II. Participar da vida familiar e comunitária, com discriminação;
III. Direito à prisão especial, em caso de ato infrator;
IV. Participar da vida política, na forma da lei.
De acordo com as afirmações acima, estão CORRETAS:
A) I, II e IV
B) II, III e IV
C) I e IV
D) Todas as alternativas
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15) Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se família
extensa:
A)  qualquer  pessoa  naturalizada  que  almeje  educar  uma  criança  ou
adolescente.
B) aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade
do  casal,  formada  por  parentes  próximos  com  os  quais  a  criança  ou
adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade.
C)  a  comunidade  formada  pelos  pais  ou  qualquer  deles  e  seus
descendentes.
D) aqueles que estão com a criança por meio da guarda, tutela ou adoção.
 
16) Conforme a Lei Federal Nº 8.069/90 (ECA), criança é:
A) pessoa até doze anos de idade completos.
B) pessoa até quatorze anos de idade incompletos.
C) pessoa até doze anos de idade incompletos.
D) pessoa até dezesseis anos de idade incompletos.

17) Considere o caso a seguir. Pedro, com 9 anos de idade, furta dinheiro
do caixa de uma farmácia e é apreendido em flagrante pela Polícia Militar.
Conforme  preceitua  o  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  diante  da
situação hipotética, é CORRETO afirmar que:
A) Pedro deverá ser encaminhado pelos policiais à delegacia de plantão para
sua apreensão em flagrante.
B) Pedro deverá ser encaminhado ao Conselho Tutelar para aplicação das
medidas de proteção cabíveis.
C) Pedro deverá ser encaminhado aos pais pelos policias, mediante termo
de responsabilidade.
D) o produto do furto deverá ser devolvido ao dono da farmácia e Pedro
deverá ser simplesmente liberado.

18) Analise as afirmativas sobre viagem nacional de criança e adolescente e
assinale com V as VERDADEIRAS e com F as FALSAS.
( ) Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 (dezesseis) anos poderá
viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos
responsáveis sem expressa autorização judicial. 
(  )  Não  será  exigida  autorização  judicial  quando  a  criança  viajar
acompanhada  de  ascendente  ou  colateral  maior,  até  o  terceiro  grau,
dispensada a comprovação documental do parentesco.
( ) Não será exigida autorização judicial quando a criança  ou adolescente
menor  de  16  (dezesseis)  anos viajar  acompanhado  de  pessoa  maior,
expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável.
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(  )  O  conselheiro  tutelar  poderá  autorizar  a  viajem  da  criança
desacompanhada para fora da comarca onde reside.
Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a sequência
CORRETA.
A) V F V F
B) V F F V
C) F V F V
D) F V V F

19) São medidas de proteção previstas na Lei Nº 8.069/50 (ECA) aplicáveis
sempre  que  os  direitos  assegurados  à  criança  e  ao  adolescente  forem
ameaçados ou violados, EXCETO:
A) inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção,
apoio e promoção da família, da criança e do adolescente.
B) matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino
fundamental.
C) Internação em estabelecimento educacional.
D) Acolhimento institucional da criança e do adolescente.

20)  De acordo com a Lei Nº 8.069/50, são  CRIMES praticados contra a
criança e o adolescente, EXCETO:
A) Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, procedendo à sua
apreensão  sem  estar  em  flagrante  de  ato  infracional,  inexistindo  um
mandato de busca e apreensão.
B)  Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante
paga ou recompensa.
C) Submeter criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual.
D) Deixar o professor de comunicar falta justificada de aluno ao Conselho
Tutelar.

21) Chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar, por meio de denúncia,
que  um  motel  estaria  submetendo  adolescentes  à  prostituição  e  à
exploração  sexual.  Verificada  a  denúncia,  constatou-se  ser  verdadeira.
Diante dos fatos, assinale a alternativa que apresenta a providência a ser
tomada pelo Conselho Tutelar, de acordo com o que estabelece a Lei Nº
8.069/90 (ECA).
A) Cassar a licença de localização e funcionamento do motel.
B) Encaminhar ao Ministério Público a notícia da infração penal contra os
direitos das adolescentes.
C)  Requisitar  força  policial  para  proceder  à  prisão  do  dono  do
estabelecimento.
D) Determinar o fechamento do estabelecimento pelo prazo de 15 dias.
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22) O Direito à Proteção no Trabalho, do estatuto da Criança e Adolescente
– ECA (Lei nº 8.069 de 13/07/1990) considera como PROIBIDO:
A) o trabalho do adolescente portador de qualquer deficiência.
B) qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, mesmo na
condição de aprendiz.
C) a atribuição de quaisquer responsabilidades.
D) o trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

23) Conforme  previsto  no  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  a
composição de cada Conselho Tutelar será de:
A) dez membros.
B) quinze membros.
C) cinco membros.
D) quatro membros.

24) São  direitos  do  adolescente  privado  de  liberdade,  entre  outros,  os
seguintes:
A) entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público.
B) avistar-se, sem direito a sigilo ou reserva, com seu defensor.
C) não receber visitas.
D) ser submetido a tratamento rigoroso com castigos físicos como forma de
punição.

25) Considerando os aspectos apresentados pelo Art. 16 do ECA – Estatuto
da  Criança  e  do  Adolescente  –,  em  relação  ao  direito  à  liberdade,  é
CORRETO afirmar:
A) A criança e o adolescente têm direito a uma religião após completar 8
anos.
B) À criança e ao adolescente é vedado ter opinião até completar 17 anos.
C) A criança e o adolescente têm direito de ir, vir e estar nos logradouros
públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais.
D) A criança e o adolescente têm direito a ter opinião, mas a expressão
dessa opinião não é um direito. 
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26) Em 2015, o artigo 243 do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente
– recebeu nova redação. Leia a nova redação do Art. 243 e, em seguida,
assinale a alternativa CORRETA:

Art.  243.  Vender,  fornecer,  servir,  ministrar  ou entregar,  ainda
que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente,
bebida  alcoólica  ou,  sem  justa  causa,  outros  produtos  cujos
componentes possam causar dependência física ou psíquica:
Pena – detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato
não constitui crime mais grave.

A) Em festa privada é permitido aos familiares servir  bebida alcoólica a
crianças ou adolescentes.
B) É permitido ao pai ou responsável ministrar bebida alcoólica para criança
ou adolescente desde que em pequena quantidade.
C) O fornecimento de bebida alcoólica a adolescentes é permitido de forma
moderada sendo proibido fornecer as demais substâncias que podem causar
dependência.
D) A pessoa que oferecer bebida alcoólica à criança ou ao adolescente pode
cumprir pena de detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato
não constitui crime mais grave.

27) Dona Clara é uma autoridade da área da educação. Em sua escola,
quando alguma criança comete um ato de indisciplina, ela a obriga a se
vestir de palhaço e andar pela escola na hora do recreio. A mãe de um
aluno que sofreu este castigo recorreu à autoridade competente alegando
que seu filho foi exposto a vexame público. Baseado no ECA – Estatuto da
Criança e do Adolescente –, podemos afirmar que:
A) Dona Clara será parabenizada por ensinar disciplina ao aluno. 
B) A mãe do aluno será repreendida por denunciar a autoridade escolar.
C) A conduta de Dona Clara está dentro dos poderes dos gestores escolares.
D) Dona Clara poderá ser penalizada criminalmente.

28) José e Catarina são casados há 15 anos e realizam trabalho de defesa
aos direitos da criança e adolescente há mais de 5 anos. Os dois querem
fazer parte do conselho tutelar do Município de Arneiroz no mesmo período.
Frente a esta questão, assinale a alternativa CORRETA:
A) Considerando que José e Catarina são casados, eles estão impedidos de
servir  no mesmo conselho, conforme estabelecido no ECA – Estatuto da
Criança e do Adolescente.
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B) Considerando que José e Catarina são casados há mais de 15 anos, não
há  impedimento  para  eles  servirem no  mesmo  conselho,  pois  o  ECA  –
Estatuto  da Criança e do Adolescente – impede somente os casais  com
menos de 10 anos de união.
C) Mesmo que José e Catarina sejam casados, eles não estão impedidos de
servir  no mesmo conselho,  pois  os dois realizam trabalho em defesa da
criança e do adolescente há mais de 5 anos e o ECA – Estatuto da Criança e
do Adolescente – garante a participação de quem realiza trabalho na área
da criança e do adolescente.
D)  Não  há  impedimentos  para  marido  e  mulher  participar  do  mesmo
conselho.

29) O ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente – coloca que o Sistema
Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica
para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população
infantil, e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos.
O parágrafo primeiro deste artigo coloca que:
A) É obrigatório o convívio da criança com um animal de estimação.
B) É obrigatória a separação de crianças que tiverem necessidades especiais
ou qualquer tipo de deficiência das demais.
C) É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas
autoridades sanitárias.
D) Nas atividades de prevenção realizadas pelo SUS – Sistema Único de
Saúde –, a criança e o adolescente receberão 50% de desconto no valor
cobrado pela participação nas atividades.

30) Leia as afirmativas propostas e, em seguida, assinale a alternativa que
julgar CORRETA:
I. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional
à criança ou ao adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se
a terceiros.
II. A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida,
liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto
no de adoção por estrangeiros.
III.  A  guarda  confere  à  criança  ou  ao  adolescente  a  condição  de
dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.
IV. A guarda não poderá ser revogada, sob qualquer hipótese.
A) As alternativas I e II estão corretas. 
B) As alternativas I, II e III estão corretas.
C) As alternativas I e IV estão corretas.
D) Somente a alternativa I está correta.
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