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Nome do Candidato:_____________________________________________________ 
Nº da Inscrição:_________________________________________________________ 

 
_______________________________________ 

Assinatura do Candidato 

INSTRUÇÕES: 
01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em 
envelope próprio, entregue pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente 
identificado. 
02 - Não é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem a respectiva identificação e o devido 
recolhimento de telefone celular, bip e outros aparelhos eletrônicos. 
03 - Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à 
marcação das respostas das questões objetivas, FOLHA RESPOSTA para transcrição das questões 
subjetivas e para a Redação. 
04 - Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 30 (TRINTA) questões objetivas de Legislação do Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA, 02 (DUAS) questões subjetivas e a Redação. Caso exista alguma falha de 
impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. Esta 
prova terá duração de 05 (cinco) horas, tendo seu início às ________ e término às _______ (horário local). 
05 - Cada questão objetiva apresenta 05 (cinco) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C), 
(D) e (E). Apenas uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 30. 
06 - Preencha seu nome, número de inscrição, documento de identificação com foto e data de nascimento, na 
parte superior do CARTÃO-RESPOSTA e do FORMULÁRIO PARA QUESTÕES DISSERTATIVAS e para a 
REDAÇÃO que você recebeu. 
07 - É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como 
está assinado no seu documento de identificação.  
08 - A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feitas somente com caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, pois a lápis não serão consideradas.  
09 - A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço 
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo: 

A B C D E 

10 - Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA e/ou da FOLHA RESPOSTA PARA 
QUESTÕES SUBJETIVAS e para a REDAÇÃO por erro do candidato. A substituição só será autorizada se 
for constatada falha de impressão.  
11 - O CARTÃO-RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas. 
12 - Somente com 01 hora de prova é que pode ser solicitado ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no 
percurso permanecer absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista. Ao sair da 
sala no término da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal 
deverá ser comunicado. 
13 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 
14 - O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas levando o Caderno de Provas, no 
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato 
poderá retirar-se do local de provas somente a partir de 02H30 (duas horas e trinta) minutos, após o início 
de sua realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas. 
15 - Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em 
sair do local de aplicação da prova, deverá assinar um termo desistindo do processo e, caso se negue, 
deverá ser lavrado o Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala 
e pelo Presidente da Comissão Eleitoral. 
16 - Será automaticamente eliminado do Processo Seletivo dos membros para o Conselho Tutelar o 
candidato que durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital do referido 
processo.  
 

Boa Prova! 
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Questão 01: De acordo o Estatuto da Criança e do Adolescente assinale a alternativa que completa 
CORRETAMENTE a questão: 
 
A criança e o adolescente gozam de todos os direitos ____________ inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 
_______________ de que trata esta Lei, _______________, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 
_________e de __________. 
 
A) Fundamentais, especiais, vida, garantindo, humanidade, liberdade. 
B) Fundamentais, absolutos, vida, assegurando-se lhes, isonomia, dignidade. 
C) Fundamentais, sociais, vida, executando, sabedoria, dignidade. 
D) Fundamentais, proteção integral, assegurando-se lhes, liberdade, dignidade. 
E) Fundamentais, sociais, prioridade, garantindo, liberdade, dignidade. 
 
Questão 02: A garantia de prioridade compreende: 
 
I - Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 
II – Fila de espera de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. 
III - Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. 
IV - Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude, 
posterior a atenção ao Idoso. 
 
Considerando as afirmações acima assinale a alternativa CORRETA: 
A) V, F, V, F 
B) V, V, V, F 
C) V, F, F, F 
D) V, V, F, F 
E) V, V, V, V 
 
Questão 03: A gestante deverá receber ____________ sobre ____________, alimentação complementar 
__________, crescimento e_______________, bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos 
____________ e de estimular o ________________da criança. Assinale a alternativa que completa 
CORRETAMENTE a questão: 
 
A) Orientação, aleitamento materno, saudável, desenvolvimento infantil, afetivos, desenvolvimento integral. 
B) Bolsa Família, variável materna, saudável, desenvolvimento integral, afetivos, desenvolvimento infantil. 
C) Orientação, o bebê, saudável, nascimento, na amamentação, cérebro. 
D) Orientação, aleitamento materno, nutricional, desenvolvimento infantil, sociais, cérebro. 
E) Orientação, vida materna, nutricional, desenvolvimento, sociais, sentido. 
 
Questão 04: De acordo o ECA, analise as afirmativas e assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) Incumbe a Associação de Mães, garantir, à gestante e à mulher com filho até 16 anos que se encontrem sob 
custódia em unidade de privação de liberdade, ambiência que atenda às normas sanitárias e assistenciais do 
Sistema Único de Saúde para o acolhimento do filho, em articulação com o sistema de ensino competente, 
visando ao desenvolvimento integral da criança. 
B) Incumbe ao poder público garantir, à gestante e à mulher com filho até 16 anos que se encontrem sob custódia 
em unidade de privação de liberdade, ambiência que atenda às normas sanitárias e assistenciais do Sistema 
Único de Saúde para o acolhimento do filho, em articulação com o sistema de ensino competente, visando ao 
desenvolvimento integral da criança. 
C) Incumbe ao poder público garantir, apenas, à mulher com filho na primeira infância que se encontrem sob 
custódia em unidade de privação de liberdade, ambiência que atenda às normas sanitárias e assistenciais do 
Sistema Único de Assistência Social para o acolhimento do filho, em articulação com o sistema de ensino 
competente, visando ao desenvolvimento integral da criança e do adolescente. 
D) Incumbe ao poder público garantir, à gestante e à mulher com filho na primeira infância que se encontrem sob 
custódia em unidade de privação de liberdade, ambiência que atenda às normas sanitárias e assistenciais do 
Sistema Único de Saúde para o acolhimento do filho, em articulação com o sistema de ensino competente, 
visando ao desenvolvimento integral da criança. 
E) Incumbe ao poder público garantir, apenas, a criança na primeira infância que se encontrem sob custódia em 
unidade de privação de liberdade, ambiência que atenda às normas sanitárias e assistenciais do Sistema Único de 
Saúde para o acolhimento do filho, em articulação com o sistema de ensino competente, visando ao 
desenvolvimento integral da criança. 
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Questão 05: Sobre apadrinhamento, segundo o ECA é CORRETO afirmar que: 

A) Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 21 (vinte e um) anos não inscritas nos cadastros de 
adoção, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento de que fazem parte. 
B) Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 (dezoito) anos não inscritas nos cadastros de 
adoção, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento de que fazem parte. 
C) Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 16 (dezesseis) anos não inscritas nos cadastros de 
adoção, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento de que fazem parte. 
D) Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 21 (vinte e um) anos inscritas nos cadastros de 
adoção, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento de que fazem parte. 
E) Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 16 (dezesseis) anos inscritas nos cadastros de 
adoção, uma vez que não existem requisitos para o Programa. 
 

Questão 06: Analise as afirmativas e indique C para CERTO e E para ERRADO. 
 
I (    ) O pátrio poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que 
dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à 
autoridade judiciária competente para a solução da divergência. 
II (     ) O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser 
a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade 
judiciária competente para a solução da divergência. 
III (   ) Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no 
interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. 
IV (   ) Cabe apenas, ao pai, o dever e responsabilidade no cuidado e na educação da criança, devendo ser 
resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança 
estabelecidos nesta Lei. 
 
A alternativa CORRETA que responde a questão é: 
 
A) E, C, C, E 
B) C. C, C, E 
C) E, E, E, E 
D) C, E, C, E 
E) C, C, C, C 
 

Questão 07: É CORRETO afirmar que entende-se por família natural: 
 
A) A comunidade formada apenas, pelo pai e seus descendentes. 
B) A comunidade formada, por pais heterossexuais, sem filhos. 
C) A comunidade formada pela família tradicional (pai, mãe e filhos). 
D) A comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. 
E) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
Questão 08: É CORRETO afirmar que a colocação em família substituta far-se-á mediante: 
 
A) Termo de responsabilidade emitido pelo Conselho Tutelar, guarda, tutela ou adoção, levando em consideração 
a situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos do ECA. 
B) Termo de Responsabilidade emitido pela Secretaria de Assistência Social, assinado pelo Assistente Social. 
C) Guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos do 
ECA. 
D) Guarda, tutela ou adoção, dependendo da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos do ECA. 
E) Apenas, pela Guarda, dependendo da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos do ECA. 
 
Questão 09: Sempre que possível, para colocação em família substituta, 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, caso:  
 
A) For maior de 12 (doze) anos de idade, sendo necessário seu consentimento, colhido em audiência. 
B) For maior de 14 (catorze) anos de idade, não sendo necessário seu consentimento, colhido em audiência. 
C) For maior de 12 (doze) anos de idade, não sendo necessário seu consentimento, colhido em audiência. 
D) For maior de 14 (catorze) anos de idade, sendo necessário seu consentimento, colhido em audiência. 
E) For maior de 16 (dezesseis) anos de idade, sendo necessário seu consentimento, colhido em audiência. 
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Questão 10: Considerando o disposto no artigo 137 do ECA, quem pode rever as decisões do Conselho 
Tutelar? 
 
A) A cada dez anos pelo Ministério Público. 
B) Pela autoridade legislativa a pedido do cidadão. 
C) Pela autoridade coautora a pedido do promotor responsável. 
D) Pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. 
E) Pela autoridade executiva a pedido do Presidente do CMDCA. 
 
Questão 11: 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, assegurando-lhes: 
 
(      ) I -  igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 
(      ) II - direito de ser respeitado por seus educadores. 
(      ) III - Não tem direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. 
(      ) IV - Direito de organização e participação em entidades estudantis, somente pelos pais ou responsáveis. 
(   ) V - Acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo 
estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. 
 
Analise as afirmativas, abaixo e assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
B) Todas as alternativas são falsas. 
C) I, II e V são verdadeiras. 
D) I, II e V são verdadeiras, III e IV são falsas. 
E) Apenas, a V é verdadeira. 
 

Questão 12: João, criança de 07 anos de idade, perambulava pela rua sozinho, sujo e com fome, quando, 
por volta das 23 horas, foi encontrado por um guarda municipal, que resolve encaminhá-lo diretamente 
para uma entidade de acolhimento institucional, que fica a 100 metros do local onde ele foi achado. João é 
imediatamente acolhido pela entidade em questão. Sobre o procedimento adotado pela entidade de 
acolhimento institucional, de acordo com o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a 
afirmativa CORRETA.  
 
A) A entidade pode regularmente acolher crianças e adolescentes, independentemente de determinação da 
autoridade competente e da expedição de guia de acolhimento. 
B) A entidade somente pode acolher crianças e adolescentes encaminhados pela autoridade competente por meio 
de guia de acolhimento.  
C) A entidade pode acolher regularmente crianças e adolescentes sem a expedição da guia de acolhimento 
apenas quando o encaminhamento for feito pelo Conselho Tutelar.  
D) A entidade pode, em caráter excepcional e de urgência, acolher uma criança sem determinação da autoridade 
competente e guia de acolhimento, desde que faça a comunicação do fato à autoridade judicial em até 24 horas. 
E) A entidade pode, em caráter excepcional e de urgência, acolher uma criança sem determinação da autoridade 
competente e guia de acolhimento, desde que faça a comunicação do fato ao CMDCA em até 24 horas. 
 
Questão 13: 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 sob sua responsabilidade, com informações pormenorizadas sobre a situação jurídica de 
cada um, bem como as providências tomadas para sua reintegração familiar ou colocação em família 
substituta, em qualquer das modalidades previstas no art. 28 do Estatuto da Criança e do Adolescente. É 
CORRETO afirmar que terão acesso ao cadastro o: 
 
A) Ministério Público, o Conselho Tutelar, o órgão gestor da Saúde e os Conselhos Municipais dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e da Assistência Social. 
B) Ministério Público e Poder Judiciário, apenas. 
C) Ministério Público, o Conselho Tutelar, o órgão gestor da Assistência Social e os Conselhos Municipais dos 
Direitos da Criança e do Adolescente e da Assistência Social. 
D) Ministério Público, o Conselho Tutelar, Entidades não governamentais que tenha lista de adotantes e os 
Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Assistência Social. 
E) O Conselho Tutelar, apenas. 
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Questão 14: Os postulantes à adoção, domiciliados no Brasil, apresentarão petição inicial na qual conste, 
EXCETO:       
 
A) Qualificação completa; dados familiares.      
B) Cópias autenticadas de certidão de nascimento ou casamento, ou declaração relativa ao período de união 
estável; cópias da cédula de identidade e inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas. 
C) Comprovante de renda e domicílio; atestados de sanidade física e mental, certidão de antecedentes criminais. 
D) Certidão negativa de distribuição cível. 
E) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. 
 

Questão  15: Considere a situação abaixo descrita: 
 
“Lucas, 14 anos, 9º ano do 1º Grau, entra às 07h00 e sai da escola às 12h00 todos os dias e vai almoçar com o 
pai, 35 anos, dono de oficina mecânica. Ao término do almoço Lucas segue com o pai para a oficina e lá 
desempenha o “ofício do pai” até às 18h00, pois quer que “cresça como um homem”. A situação de Lucas é 
semelhante à de muitos meninos e meninas pelo Brasil afora. A condição de estudante e de trabalhador-mirim não 
é consenso entre os sujeitos do Sistema de Garantia de Direitos (SGD), contudo o ECA expõe algumas diretrizes 
para o exercício profissional do/a adolescente. 
 
Assinale “V” para verdadeiro e “F” para falso e em seguida marque a alternativa CORRETA: 
 
(   ) O adolescente pode ter sua Carteira de Trabalho só a partir dos 16 anos de idade e gozar de todas as 
proteções trabalhistas e previdenciárias. 
(     ) O adolescente pode ter sua Carteira de Trabalho a partir dos 14 anos de idade e gozar de todas as proteções 
trabalhistas e previdenciárias. 
(     )  Não é proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, salvo na condição de aprendiz 
(   ) Todo e qualquer trabalho pode ser desempenhado, desde que não resulte em prejuízo no desempenho 
escolar. 
(    ) Ao adolescente menor de 14 anos é permitido o trabalho, desde que na condição de aprendiz, ou seja, com 
viés educativo e que não configure vínculo empregatício. 
 
A) V, V, F, F, V 
B) F, V, F, F, V 
C) V, F, F,V, F 
D) F, F, V, V, F 
E) V, V, V, V, F 
 
Questão 16: Gustavo é um adolescente que cumpre medida socioeducativa de Liberdade Assistida. Com 
base no ECA em relação a Liberdade Assistida, marque a alternativa CORRETA. 
 
A) A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, 
auxiliar e orientar o adolescente; 
B) O Conselho Tutelar designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por 
entidade ou programa de atendimento. 
C) A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 12 meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, 
revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor; 
D) Incumbe ao CRAS, com o apoio e a supervisão da autoridade competente, a realização de ações que 
promovam socialmente o adolescente e sua família; 
E) O Conselho Tutelar supervisionará o adolescente, quando solicitado pelo Poder judiciário. 
 

Questão 17: Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar, mediante alvará, 
EXCETO: 
 
A) A entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompanhado dos pais ou responsável, em: estádio, 
ginásio e campo desportivo; bailes ou promoções dançantes; boate ou congêneres. 
B) A entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompanhado dos pais ou responsável, em: casa que 
explore comercialmente diversões eletrônicas. 
C) A entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompanhado dos pais ou responsável, em: estúdios 
cinematográficos, de teatro, rádio e televisão. 
D) A entrada e permanência de criança ou adolescente, acompanhado dos pais ou responsável, em: certame de 
beleza. 
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E) A entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompanhado dos pais ou responsável, em: certame 
de beleza. 
 
Questão 18: Constituem infrações administrativas, EXCETO: 
 
A) Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, 
pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo 
suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente. 
B) Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida, por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou 
documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo à criança ou adolescente a que se atribua 
ato infracional. 
C) Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, 
bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar. 
D) Hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável, ou sem autorização escrita 
desses ou da autoridade judiciária, em hotel, pensão, motel ou congênere. 
E) Fixar, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza 
da diversão ou espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação. 
 
Questão 19: A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, 
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, sobre a medida de 
internação, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) Não 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. 
C) Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a três anos. 
D) Atingido o limite estabelecido, o adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semiliberdade ou de 
liberdade assistida. 
E) A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade. 
 

Questão 20: O Estatuto da Criança e do Adolescente exige expressa autorização judicial para que a 
criança ou o adolescente viaje, desacompanhado de pais ou responsáveis, para fora da comarca onde 
reside. Entretanto a autorização judicial é dispensada quando: 
 
A) Tratar-se de comarca contígua à da residência da criança ou do adolescente menor de 14 (catorze) anos, se na 
mesma unidade da Federação, ou incluída na mesma região metropolitana. 
B) Quando o adolescente levar Termo de Autorização de Viagem, expedido pelo Conselho Tutelar. 
C) A criança ou o adolescente estiver acompanhado de pessoa maior de idade, ainda que não expressamente 
autorizado pelos pais ou responsáveis. 
D) A criança ou adolescente estiver acompanhado de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, 
comprovado documentalmente o parentesco, de pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou 
responsável. 
E) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
Questão 21: Mateus, condenado à pena de reclusão de 25 anos em regime fechado, é pai de Gabriel, que 
possui 3 anos de idade e é órfão de Mãe. Nessa Situação, conforme dispõe o ECA: 
 
A) Será garantido a Gabriel a convivência com seu genitor, por meio de visitas periódicas, que deverão ser 
promovidas somente pelo Ministério Público da localidade do presídio onde Mateus se encontra recluso. 
B) Não será garantido a Gabriel a convivência com seu genitor, em virtude da condenação criminal imposta ao 
mesmo. 
C) Será garantido a Gabriel a convivência do seu genitor, por meio de visitas periódicas, que deverão ser 
promovidas pelo Conselho Tutelar da localidade ou, na hipótese de acolhimento institucional, pela entidade 
responsável, desde que haja prévia autorização judicial. 
D) Será garantido a Gabriel a convivência com seu genitor, por meio de visitas periódicas, que deverão ser 
promovidas pelo responsável ou, na hipótese de acolhimento institucional, pela entidade responsável, 
independentemente de autorização judicial. 
E) Será garantido a Gabriel a convivência com seu genitor, por meio de visitas periódicas, que deverão ser 
promovidas pelo responsável ou, na hipótese de acolhimento institucional, pela entidade responsável, desde que 
haja prévia autorização judicial. 
 



 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Camaçari – BA. 

Instituído pela Lei Municipal nº. 216/91 e alterada pela Lei 859/2008. 
                          Lei Federal 8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente 

 
 
Questão 22: Suponhamos que Marta lesionou gravemente sua filha de 11 anos de idade, após ter 
descoberto que a mesma não era mais virgem. Nessa situação hipotética, sabendo-se que o crime de 
lesão corporal grave é punido com pena de reclusão, tendo havido a condenação de Marta, prevê o ECA 
que: 
 
A) Será garantido à filha de Marta a convivência com sua genitora, por meio de visitas periódicas, que deverão ser 
promovidas pelo Responsável, ou, na hipótese de acolhimento institucional, pela entidade responsável, desde que 
haja autorização judicial. 
B) Marta continuará mesmo reclusa, a exercer o seu poder familiar. 
C) Não pode haver ingerência do Estado na educação que Marta oferece à filha. 
D) Haverá destituição do poder familiar de Marta. 
E) Marta perderá o direito de convivência com a filha durante o cumprimento da pena. 
 
Questão 23: Os programas em execução pelas Entidades de Atendimento, serão reavaliados pelo 
Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, no máximo, a cada 2 (dois) anos, 
constituindo-se critérios para renovação da autorização de funcionamento é CORRETO afirmar que: 
 
A)  O efetivo respeito às regras e princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
B) De acordo às resoluções relativas à modalidade de atendimento prestado expedidas pelos Conselhos de 
Direitos da Criança e do Adolescente, em todos os níveis. 
C)  De acordo a qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, atestadas pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério 
Público e pela Justiça da Infância e da Juventude. 
D)  Em se tratando de programas de acolhimento institucional ou familiar, serão considerados os índices de 
sucesso na reintegração familiar ou de adaptação à família substituta, conforme o caso. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
Questão 24: A infiltração de agentes de polícia na internet com o fim de investigar os crimes previstos no 
ECA obedecerá às seguintes regras: 
 
I – Será precedida de autorização judicial devidamente circunstanciada e fundamentada, que estabelecerá os 
limites da infiltração para obtenção de prova, sem a necessidade de ouvir o Ministério Público; 
II – Dar-se-á mediante requerimento do Ministério Público ou representação de delegado de polícia e conterá a 
demonstração de sua necessidade, o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas 
investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas 
pessoas;   
III – Poderá exceder o prazo de 90 (noventa) dias, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que o total não 
exceda a 720 (setecentos e vinte) dias e seja demonstrada sua efetiva necessidade, a critério da autoridade 
judicial. 
IV - A autoridade judicial e o Ministério Público poderão requisitar relatórios parciais da operação de infiltração 
antes do término do prazo. 
 
Analisando as afirmativas acima, são verdadeiras: 
 
A) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
B) Todas as afirmativas são falsas. 
C) Somente a II e IV são verdadeiras. 
D) Somente a I e III são verdadeiras. 
E) Somente a III está correta. 
 
Questão 25: Dentre as opções abaixo, são atribuições do Conselho Tutelar, EXCETO: 
A) 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 ao Ministério Público nos casos de 
descumprimento injustificado de suas deliberações. 
B) Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os 
direitos da criança ou adolescente. 
C) Promover e incentivar, na comunidade e nos grupos profissionais, ações de divulgação e treinamento para o 
reconhecimento de sintomas de maus-tratos em crianças e adolescentes. 
D) Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de 
atendimento dos direitos da criança e do adolescente. 
E) Representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, após 
esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. 
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Questão 26: De conformidade com o que dispõe o ECA, em virtude da alteração promovida por conta do 

debate acerca da “lei da palmada”, objetivando a ampliação da proteção do direito da criança e do 

adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou 

degradante, passou o Estatuto da Criança e do Adolescente e/ou outras leis correlatas a: 

A) Tipificar como crime autônomo a conduta de submeter criança ou adolescente sob sua guarda ou vigilância a 

castigos físicos imoderados. 

B) Considerar a prática reiterada de violência física e psicológica contra a criança ou adolescente como 

fundamento autônomo para decretação da perda do poder familiar. 

C) Tornar inafiançável o crime de maus tratos praticado por ascendente contra descendente menor de 18 anos. 

D) Sujeitar os pais que utilizarem castigo físico como forma de correção ou disciplina de filhos, crianças ou 
adolescentes à medida de encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família, a tratamento 
psicológico ou psiquiátrico, a cursos ou programas de orientação, obrigação de encaminhar a criança a tratamento 
especializado e  advertência a qual será aplicada pelo Conselho Tutelar. 
E) Instituir a figura jurídica do refúgio protegido, oponível aos pais, por meio do qual um terceiro, com o qual a 
criança tenha vinculo de afetividade, fica autorizado a acolhê-la emergencialmente, até que a autoridade judicial 
decida seu destino. 
    

Questão 27: Carlos, com 19 anos de idade, e Cláudia, com 35 anos de idade, convivem em união estável, 

pretendendo, ambos, adotar a pequena Maria, com 2 anos de idade. Maria é filha biológica de Roberta, 

irmã de Cláudia, sendo desconhecido o pai biológico de Maria. A genitora da infante, por sua vez, foi 

destituída do seu poder familiar, motivo pelo qual a guarda da criança foi conferida ao casal Carlos e 

Cláudia. Um mês após ingressar com a ação de adoção Carlos faleceu, vítima de um infarto fulminante, 

sendo que não havia o casal providenciado sua inscrição junto ao cadastro de adoção. Nessa situação, de 

acordo ao que dispõe o ECA, é CORRETO afirmar que: 

A) A ausência de inscrição no cadastro, neste caso, não impede o deferimento da adoção ao casal. 

B) Cláudia encontra-se impedida de adotar, em virtude do parentesco com a criança. 

C) A adoção será deferida somente à Cláudia, por conta da ausência do requisito da diferença mínima de idade 

exigida pela lei entre Carlos e Maria 

D) A adoção depende da autorização da mãe biológica da criança. 

E) Carlos não poderá adotar, por ter menos de 21 anos de idade. 

Questão 28: Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o representante do 
_______________________ poderá 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. Assinale a palavra que completa CORRETAMENTE a 
frase: 
 
A) Conselho Tutelar. 
B) Poder Judiciário. 
C) Governo Municipal. 
D) Ministério Público. 
E) Policia Civil. 
 

Questão 29: É CORRETO afirmar que são medidas socioeducativas: 

A) Advertência, liberdade assistida e obrigação de reparar o dano. 

B) Tutela, prestação de serviços à comunidade e destituição de poder familiar. 

C) Advertência, liberdade assistida e guarda. 

D) Colocação em família substituta, liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade. 

E) Advertência, prestação de serviços á comunidade e acolhimento institucional. 

Questão 30: São penalmente inimputáveis os menores de: 

A) 18 (dezoito) anos considerando à data do fato ou ato infracional. 
B) 14 (quatorze) anos considerando à data do fato ou ato infracional. 
C) 16 (dezesseis) anos considerando à data do fato ou ato infracional. 
D) 21 (vinte e um) anos considerando à data da aplicação da medida socioeducativa. 
E) 18 (dezoito) anos à desconsiderando à data da aplicação da medida socioeducativa. 
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Questão 31: “No dia 10 de julho de 2019, às 09:00 horas, compareceu na sede do Conselho Tutelar, na Rua 
Xingu, s/n, centro, Camaçari - BA, a Senhora Branca de Neve, brasileira, solteira, natural de Camaçari - BA, 
nascida no dia 12 de fevereiro de 1987, residente na Rua Alasca, n.º 00IX, Bairro Feliz, Camaçari – BA, 
dizendo ser mãe de Cinderela, nascida no dia 02 de março de 2015. Desde o nascimento a criança tem 
problemas de rejeição de alimentos, tendo que tomar o LEITE PREGOMIN PEPTI HIPO ALERGÊNICO 
400GR – 10 (dez) latas/mês, sendo que cada lata custa R$ 118,00 (cento e dezoito reais), conforme receita 
médica do médico assistente Dr. Receituário Genérico. O pai Soneca Neve ganha 1 (um) salário mínimo e a 
mãe está desempregada, moram de favor na casa de um parente, e, não têm condições de comprarem o 
leite que o médico prescreveu, apresentando documentos comprobatórios da precariedade da saúde da 
criança, bem como da prescrição da alimentação especial pelo médico assistente: “LEITE PREGOMIN 
PEPTI HIPO ALERGÊNICO 400GR – 10 (dez) latas/mês”, além dos documentos pessoais e certidão de 
nascimento da criança. Na condição de Conselheiro Tutelar, quais as medidas a serem tomadas? 
Justifique sua resposta com base nas suas atribuições (Art. 136 do ECA): 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
Questão 32: “Maria, 28 anos, e João 35 anos, vivem em união estável há 5 anos e possuem 2 filhos: 1 
menino de 4 anos e uma menina de 2 anos; Maria também tem um filho de 8 anos, fruto de uma união 
anterior e que não recebe pensão alimentícia do pai. Maria trabalha como empregada doméstica e 
permanece o dia todo fora de casa; apenas seu filho mais velho frequenta escola e os demais ficam sob os 
cuidados do João, que está desempregado e faz uso abusivo de bebida alcoólica. Certo dia, ao regressar 
do trabalho, Maria não encontrou ninguém em casa e soube, pelos vizinhos, que os filhos haviam sido 
levados pelo Conselho Tutelar para uma instituição de acolhimento, pois houve denúncia de que João, 
sob efeito de álcool, os agrediu violentamente. Nem Maria, nem qualquer outro familiar foi procurado pelos 
conselheiros tutelares antes da retirada das crianças. Após 3 meses de acolhimento institucional, as 
crianças regressaram ao lar materno, sendo que a mãe havia se mudado para outro local, estabelecendo 
nova união com outro homem”. Comente a medida adotada pelo Conselho Tutelar e indique pelo menos 3 
(três) recursos/serviços das políticas públicas que você considera necessários para atender a situação em 
questão.Fundamente sua resposta à luz do ECA: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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REDAÇÃO 

Análise de conjuntura da situação da infância e adolescência no Brasil 
 

A temática sobre Direitos da Infância tem ocupado espaço significativo nas mesas de debate em nossa sociedade 
e na medida em que garantimos a efetivação dos direitos estamos incluindo nesses debates as crianças e 
adolescentes que por direito devem participar da construção de programas e projetos que contribuam para 
a transformação da realidade da infância em nosso país. 
Historicamente, temos as Normativas Internacionais que surgiram logo após a primeira guerra mundial, por meio 
de um processo de organizações que se solidarizaram com a realidade das crianças vítimas da guerra. Logo em 
1923 surge a Primeira Declaração dos Direitos das Crianças, porém, a proteção aos direitos humanos das 
crianças só começou a ganhar força quando, em 1959, as Nações Unidas editaram a Declaração Universal dos 
Direitos da Criança, apresentando 10 princípios que defendem direitos especiais às crianças. 
Passados 20 anos após esta declaração é que o mundo passou a realmente avaliar as condições da infância e 
dando-se conta que crianças ainda eram vítimas da violação do direito à vida, violação do direito pessoal e social, 
falta de acesso à educação, abuso sexual na família, maus tratos, discriminações, violência, entre outras. Isso 
provocou a ONU, para que em 1989 subscrevesse a Convenção sobre o Direito da Criança, aprovada pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989, rompendo com a estrutura jurídica e 
institucional das legislações repressivas e assistencialistas. 
Fonte: texto retirado do site https://nossacausa.com/sobre-criancas-e-adolescentes-no-brasil/ publicado em 
20/02/2015, Acessado em 19/07/2019 às 22h05min.  
Com base no texto acima, no Estatuto da Criança e Adolescente e na realidade da sua comunidade, 
elabore um texto dissertativo sobre os avanços alcançados com a implantação do ECA.  
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___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________
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