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WITMARSUM -SANTA CATARINA 

PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR  

 

TESTE ESCRITO DE CONHECIMENTO 

 

DATA: 21/09/2019 

Leia atentamente as instruções abaixo 
 

 

1- Ao receber este caderno, aguarde a autorização do fiscal de sala e em seguida confira se ele 

contém 30 questões (trinta) questões objetivas numeradas de 01 a 30, cada uma com 4 (quatro) 

alternativas indicadas pelas letras “A” a “D” das quais somente uma corresponderá a resposta certa 

para a questão. 

 

2- O cartão de resposta está na última página. Verifique e lembre-se de assinar no local indicado. 

 

 

3- No cartão de respostas marque a letra correspondente a resposta correta para a questão conforme 

seu julgamento, utilizando de caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

 

 

ATENÇÃO: 

              A marcação de mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja 

correta. O tempo total para resolução da prova e preenchimento do cartão resposta é de 4 horas 

(quatro horas). Os últimos 3 (três) candidatos sairão da sala somente juntos.  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do a Adolescente- CMDCA 
Witmarsum- Santa Catarina 

 

 

 

Caderno de Prova 

                             
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, considera criança e adolescente a 

pessoa: 
 

A. Criança entre doze e dezesseis anos de idade incompletos, e adolescente até 

dezoito anos de idade; 

B. Criança entre cinco e onze anos de idade incompletos, e adolescente até vinte 

e um anos de idade;               

C. Criança até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze 

e dezoito anos de idade; 

D. Criança até doze anos de idade completos, e adolescente até dezoito anos de 

idade incompletos.  

 

2. Como mostra o artigo 25, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA entende-se 

por "família natural" de uma criança ou adolescente a comunidade formada por: 

A) Pai e/ou mãe, avós, irmãos e primos; 

B) Pai e/ou mãe e seus descendentes; 

C) Pai e/ou mãe, avos, avós, irmãos, tios e primos; 

D) Pai e/ou mãe, avos e padrinhos. 

 

3. É proibida a venda a criança ou adolescente, EXCETO: 

 

A. Bebidas alcoólicas; 

B. Revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado; 

C. Preservativos sexuais;      

D. Bilhetes lotéricos e equivalentes. 
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4. As entidades de atendimentos que mantenham programa de acolhimento institucional 

poderão acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade 

competente, desde que: 

 

A. O risco de morte iminente da criança ou adolescente acolhido esteja presente, 

podendo durar até 48 (quarenta e oito) horas sem comunicação a autoridade; 

B. Em caráter excepcional e de urgência, fazendo comunicação do fato em até 24 

(vinte quatro) horas ao Juiz da Infância e da Juventude; 

C. O Juiz da Infância e da Juventude esteja ausente da Comarca, assim como 

qualquer outra autoridade judiciária; 

D. Em caráter excepcional e somente mediante recomendação da autoridade 

policial e do Ministério Público.  

 

5. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, os dirigentes de 

estabelecimento de ensino fundamental tem o dever de comunicar ao Conselho 

Tutelar os seguintes casos, EXCETO: 

 

A. Evasão escolar; 

B. Elevados níveis de repetência; 

C. Reiteração de faltas injustificadas; 

D. Discordância acerca do conteúdo pedagógico. 

 

6. Complete as lacunas: 

O Conselho Tutelar é órgão……………………………. e …………………………., não ……………………….., 

encarregado pela sociedade de ....................... pelo cumprimento dos direitos da criança e 

do adolescente, definidos na Lei n 8.069/90 art.31. 

A. Permanente, autônomo, jurisdicional, zelar; 

B. Dependente, jurídico, protetor, zelar; 

C. Punitivo, autoritário, jurisdicional, atender; 

D. Permanente, autônomo, protetivo, tender. 

 

 



                                                                                                      

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do a Adolescente- CMDCA 
Witmarsum- Santa Catarina 

 

7. Preencha com V para verdadeiro e F para falso: 

 

    (    ) O Conselho Tutelar poderá requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança 

ou adolescente quando necessário, podendo faze-lo diretamente, sem autorização judicial; 

    (   ) Enquanto não instalados os Conselhos Tutelares, as atribuições a eles conferidas 

serão exercidas pela autoridade judiciária; 

    (    ) Em cada Município haverá somente um Conselho Tutelar, composto de cinco 

membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de três anos, permitida uma 

única recondução; 

    (     ) É de competência do Conselho Tutelar requisitar serviços públicos nas áreas de 

saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança; 

    (     ) Reconhecida idoneidade moral, idade superior a vinte e um anos e residir no 

município são os requisitos exigidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente para a 

candidatura a membro do Conselho Tutelar. 

A. V, F, F, V, V 

B. V, V, F, V, V 

C. F, V, F, V, V 

D. F, V, V, V, V 

 

8. São atribuições do Conselho Tutelar (Art.136 do ECA): 

I- Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou 

penal contra os direitos da criança ou do adolescente; 

II- 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; 

III- Promover a execução de suas decisões, podendo para tanto, requisitar serviços públicos 

na área de saúde; 

IV- Expedir notificações; 

V- Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. 

A. Apenas II e III estão corretas; 

B. Apenas I, II e IV estão corretas; 

C. Apenas II, III e V estão corretas; 

D. I, II, III, IV e V estão corretas. 
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9. Sobre o acolhimento institucional e o acolhimento familiar, é INCORRETO afirmar que: 

A. Devem ser utilizada, geralmente, como transição para a reintegração familiar; 

B. São medidas cuja imposição cabe, ordinariamente, a competência do Conselho 

Tutelar; 

C. São medidas a serem adotadas apenas em casos excepcionais e de forma 

provisória; 

D. São medidas que não implicam privação da liberdade da criança ou do 

adolescente. 

 

10. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, no Art. 136, parágrafo único, se o 

Conselho Tutelar achar necessário o afastamento do convívio familiar, qual é a 

providência a ser adotada: 

 

A. Providenciará a medida estabelecida pela autoridade judiciária; 

B. Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente; 

C. Comunicará o fato ao Ministério Público em até 24 horas, prestando-lhes 

informações sobre os motivos de tal atendimento e as providências tomadas para 

a orientação, apoio e a promoção social da família; 

D. Nenhuma das alternativas está correta. 

 

11. Pode-se dizer que, além de outras a criação dos Conselhos Tutelares pela Lei nº 

8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) atende a finalidade de: 

 

A. Desjudicializar (tirar o judiciário) o atendimento das situações em que ocorra 

ameaça ou violação de direitos de crianças e adolescentes; 

B. Retirar do judiciário a atividade fiscalizatória, transferindo para a esfera 

administrativa a aplicação das multas decorrentes do descumprimento de 

normas de proteção à criança e ao adolescente; 

C. Profissionalizar a atividade do comissário de menores, até então exercida de 

forma amadora e voluntaria; 

D. Garantir participação popular nas instancias deliberativas e controladoras das 

ações da política de atendimento em todos os níveis. 
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12. São medidas socioeducativas aplicáveis ao adolescente que tenha praticado ato 

infracional, EXCETO: 

 

A. Coação a realização de trabalho compulsório; 

B. Obrigação de reparar o dano causado; 

C. Inserção em regime de liberdade assistida; 

D. Internação em estabelecimento educacional. 

 

13. São direitos fundamentais da criança e do adolescente EXCETO: 

 

A. Direito à vida e à saúde; 

B. Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e o Lazer; 

C. Direito à Convivência Familiar e Comunitária; 

D. Direito ao Trabalho. 

 

14. Dentre as medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis, previstas pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente, NÃO se encontra:  

 

A. A destituição do poder familiar, determinado pelo Conselho Tutelar; 

B. A inclusão em programa de auxílio a alcoólatras e toxicômanos; 

C. O encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico; 

D. A suspensão ou destituição do poder familiar, determinados judicialmente. 

 

15. Todos os pais tem o dever de matricular seus filhos na escola. Caso não cumpram com 

isto, os mesmos: 

 

A. Receberá do juiz uma advertência e será ordenada a matricula compulsória da 

criança ou adolescente;  

B. Terão o pedido de prisão preventiva por descumprirem o Estatuto da Criança e 

do Adolescente; 

C. Terão que fazer cursos e assistir palestras sobre a importância da educação aos 

filhos; 

D. Terão de pagar multa conforme a Lei das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB).  
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16.  Conforme artigo 28 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a guarda, a adoção e a 

tutela representam: 

 

A. Mecanismo de Acolhimento Institucional; 

B. Direitos constitucionais garantidos por lei; 

C. Acolhimento da criança/adolescente em uma família substituta; 

D. Institutos de reconhecimento da filiação natural. 

 

17. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que são impedidos de servir o 

mesmo Conselho Tutelar os seguintes Conselheiros: 

 

A. Quaisquer parentes e membros da mesma família ampliada; 

B. Marido e mulher, ascendentes e descendentes e quaisquer parentes até 

quarto grau colateral; 

C. Marido e mulher, ascendentes e descendentes, irmãos e membros da mesma 

congregação religiosa; 

D. Marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, 

cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. 

 

18.  Um casal possui dois filhos, um biológico e outro adotivo. Após a morte dos pais e 

seguindo os preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, podemos afirmar que: 

 

A. A herança deve ser dividida igualitariamente entre os dois filhos; 

B. A partilha da herança é feita apenas por testamento público; 

C. O filho biológico tem preferência na partilha; 

D. O filho adotivo tem preferência na partilha. 

 

19. A composição do Conselho Tutelar e o tempo de exercício do mandato de seus 

membros obedecem aos seguintes quantitativos e tempo, respectivamente: 

 

A. 5 (cinco) membros ou mais, escolhidos pela população local, para mandato de 

até 5 (cinco anos); 

B. 5 (cinco) membros, sendo 3 (três) escolhidos pela população local, para 

mandato de 4 (quatro) anos; 

C. 5 (cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 

(quatro) anos, vedada a recondução; 

D. 5 (cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 

(quatro) anos, permitida a recondução por novos processos de escolha. 
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20. A criança e o adolescente têm direito de serem educados e cuidados sem o uso de 

castigo físico ou tratamento cruel ou degradante. Em caso de desrespeito a esse 

direito, são medidas a serem aplicadas pelo Conselho Tutelar EXCETO: 

 

A. Advertência aos responsáveis pelo tratamento dispensado; 

B. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico; 

C. Obrigação de encaminhar a criança para tratamento especializado; 

D. Obrigação de ceder a guarda da criança a outro membro da família ampliada. 

 

21. 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. A criança ou adolescente estiver em atividade educacional ou pedagógica. 

B. A residência da criança for num raio de até 100 km de distância da comarca de 

destino; 

C. O adolescente tiver 14 (quatorze) anos ou mais, desde que porte autorização 

escrita pelos pais ou responsáveis; 

D. A criança ou o adolescente estiver acompanhado de ascendente maior, até 

terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco. 

 

22. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas: 

 

A. A cada 10 anos pelo Ministério Público; 

B. Pela Autoridade Legislativa a pedido de qualquer cidadão; 

C. Pela Autoridade Judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. 

D. Pelo Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

 

23.  Segundo a Resolução 113 DO CONANDA DE 2006, em seu artigo 5º quais são os três 

eixos estratégicos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente: 

 

A. Defesa, Promoção e Controle da Efetivação; 

B. Promoção, Controle dos Direitos e Defesa; 

C. Educação, Promoção e Controle Social; 

D. Defesa, Educação e Controle da Efetivação. 
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24.  O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que podem ser adotantes os maiores 

de: 

 

A. 18 anos, desde que casados civilmente ou em união estável; 

B. 18 anos, desde que brasileiros e domiciliados no país; 

C. 21 anos, independente do estado civil; 

D. 18 anos, independente do estado civil. 

 

25. A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção antes 

ou logo após o nascimento será encaminhada: 

 

A. Ao Conselho tutelar; 

B. A Defensoria Pública; 

C. Ao Ministério Público; 

D. A Justiça da Infância e da Juventude. 

 

26. Qual das alternativas não faz parte do Pacote “Office”: 

 

A. Word 

B. Excel 

C. Chrome  

D. Power Point 

 

27. No menu “Inserir do Word” temos as opções, EXCETO: 

 

A. Quebra; 

B. Símbolo; 

C. Zoom;  

D. Figura. 

 

28. No menu “Inserir do Excel” temos as opções, EXCETO: 

 

A. Linha; 

B. Coluna; 

C. Função; 

D. Tela Inteira. 
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29. Assinale a alternativa que apresenta somente navegadores de Internet. 

 

A. Chromium, Gmail e G Suite; 

B. Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox; 

C. G Suite, Google Chrome e Microsoft Edge; 

D. Chromuim, Google Chrme e Microsoft Azure. 

 

30. Considere hipoteticamente que Ana, analista do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, 

emitiu um parecer de caráter público e, após a aprovação dele por instâncias 

superiores, disponibilizou-o, em formato PDF, no Google Drive, para acesso de todos 

os respectivos colegas de trabalho. No caso apresentado, o tipo de serviço que Ana 

utilizou se denomina: 

 

A. Armazenamento em nuvem; 

B. Armazenamento por correio eletrônico; 

C. Armazenamento em pen drive; 

D. Upload em rede social. 
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CARTÃO RESPOSTA 

 

Nome:_____________________________________________________________ 

Assinatura:_________________________________________________________ 

1 A B C D 
2 A B C D 

3 A B C D 
4 A B C D 

5 A B C D 

6 A B C D 
7 A B C D 

8 A B C D 
9 A B C D 

10 A B C D 
11 A B C D 

12 A B C D 

13 A B C D 
14 A B C D 

15 A B C D 
16 A B C D 

17 A B C D 

18 A B C D 
19 A B C D 

20 A B C D 
21 A B C D 

22 A B C D 
23 A B C D 

24 A B C D 

25 A B C D 
26 A B C D 

27 A B C D 
28 A B C D 

29 A B C D 

30 A B C D 
 


