
	  
Conselho	  Municipal	  dos	  Direitos	  da	  Criança	  e	  do	  Adolescente	  

São	  Domingos	  do	  Norte-‐ES	  
	  

PROCESSO	  DE	  ESCOLHA	  DE	  CONSELHEIROS	  TUTELARES	  EM	  DATA	  UNIFICADA	  DO	  MUNICÍPIO	  DE	  SÃO	  
DOMINGOS	  DO	  NORTE-‐ES	  

	  

GABARITO	  
	  

QUESTÃO	   GABARITO	  
01	   A	  
02	   C	  
03	   	  B	  	  
04	   B	  	  
05	   A	  	  
06	   C	  	  
07	   D	  
08	   C	  	  
09	   D	  	  
10	   C	  	  
11	   B	  	  
12	   C	  	  
13	   ANULADA*	  
14	   C	  	  

15	   A	  	  
16	   D	  	  
17	   B	  	  
18	   C	  	  
19	   B	  	  
20	   C	  	  

	  
	  

Obs.:	  A	  questão	  nº	  13	  foi	  anulada	  em	  virtude	  de	  ter	  05	  opções	  de	  escolha	  estando	  em	  desacordo	  com	  
o	  edital	  que	  previa	  04	  opções	  de	  escolha.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  
Conselho	  Municipal	  dos	  Direitos	  da	  Criança	  e	  do	  Adolescente	  

São	  Domingos	  do	  Norte-‐ES	  
	  

PROCESSO	  DE	  ESCOLHA	  DE	  CONSELHEIROS	  TUTELARES	  EM	  
DATA	  UNIFICADA	  DO	  MUNICÍPIO	  DE	  SÃO	  DOMINGOS	  DO	  

NORTE-‐ES	  
	  
	  
	  

LEIA	  ATENTAMENTE	  AS	  INSTRUÇÕES	  SEGUINTES:	  	  
	  

1. Este	  CADERNO	  DE	  QUESTÕES	  contem	  20	  (vinte)	  questões	  objetivas	  de	  múltipla	  escolha,	  com	  04	  (quatro)	  
alternativas	   para	   cada	   questão,	   sendo	   cada	   questão	   no	   valor	   de	   01	   (um)	   ponto,	   no	   total	   de	   20	   (vinte)	  
pontos.	  

2. A	  prova	  de	  conhecimentos	  versará	  sobre	  a	  Lei	  Federal	  nº	  8.069/90	  -‐	  Estatuto	  da	  Criança	  e	  do	  Adolescente	  
(ECRIAD)	  e	  suas	  atualizações,	  a	  Lei	  Municipal	  nº	  850/2016	  e	  o	  Regimento	  Interno	  do	  Conselho	  Tutelar.	  

3. O	  candidato	  terá	  03	  (três)	  horas	  para	  realizar	  a	  prova.	  
4. O	   candidato	   poderá	   deixar	   o	   local	   de	   prova	   somente	   após	   o	   decurso	   de	   1	   (uma)	   hora	   do	   início	   da	  

aplicação	  e	  poderá	  levar	  o	  caderno	  de	  questões.	  
5. Será	  excluído	  do	  processo	  de	  escolha	  o	  candidato	  que,	  por	  qualquer	  motivo,	  faltar	  à	  prova	  ou,	  durante	  a	  

sua	  realização,	  for	  flagrado	  comunicando-‐se	  com	  outro	  candidato	  ou	  com	  pessoas	  estranhas,	  por	  gestos,	  
oralmente,	  por	  escrito,	  por	  meio	  eletrônico	  ou	  de	  qualquer	  outra	  forma.	  

6. Também	  será	  automaticamente	  excluído	  do	  processo	  de	  escolha	  o	  candidato	  que	  não	  devolver	  a	   folha	  
oficial	  de	  respostas	  ou	  devolvê-‐la	  sem	  assinatura.	  

7. Os	   três	   últimos	   candidatos	   deverão	   permanecer	   na	   sala	   de	   prova	   e	   somente	   poderão	   sair	   juntos	   do	  
recinto.	  

8. Quando	   terminar	   a	   prova,	   acene	   para	   chamar	   o	   aplicador	   e	   entregue	   a	   elea	   FOLHA	   OFICIAL	   DE	  
RESPOSTAS.	  

	  
SÃO	  DOMINGOS	  DO	  NORTE-‐ES,	  31	  DE	  JULHO	  DE	  2019.	  

Questão 1___________________________________________________________________ 

De acordo com o ECRIAD, o conselho tutelar, ao tomar conhecimento de ameaça ou 
violação aos direitos de crianças e adolescentes, é competente, em regra, para 
determinar a: 
a) inclusão da criança e (ou) do adolescente em programa oficial de proteção, apoio e 

promoção da família, da criança e do adolescente. 

b) destituição da tutela da criança e (ou) do adolescente. 

c) inclusão da criança e (ou) do adolescente em programa de acolhimento familiar. 

d) perda da guarda da criança e (ou) do adolescente. 
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Questão 2___________________________________________________________________ 

Tendo por base o ECRIAD, julgue os itens a seguir. 
I – O ECRIAD considera criança a pessoa de até doze anos de idade completos e, 

adolescente, aquela entre treze e dezoito anos de idade. 

II – A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, 

independentemente da situação jurídica da criança e do adolescente, nos termos da Lei.  

III – A criança e o adolescente têm direito à educação e a eles deve ser assegurado acesso à 

escola pública e gratuita, próxima de sua residência. 

IV – O trabalho educativo do adolescente pode ser corretamente definido como a atividade 

laboral caracterizada pela prevalência das exigências pedagógicasrelativas ao 

desenvolvimento pessoal e social do educando sobre o aspectoprodutivo. Por isso, se um 

programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob responsabilidade de entidade 

governamental ou não-governamental sem fins lucrativos, remunerar um adolescente pelo 

trabalho efetuado ou a ele conceder participação na venda dos produtos de seu trabalho, 

estará desfigurado o caráter educativo.  

Os itens certos são: 

a) II e IV 

b) I e IV 

c) II e III 

d) III e IV 

	  

Questão 3___________________________________________________________________ 

Para proceder à adoção, é necessário que o adotante seja pelo menos: 
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. 

	  

Questão 4___________________________________________________________________ 

Conforme prevê o Regimento Interno do Conselho Tutelar desse Município, o 
atendimento à população poderá ser feito individualmente por cada conselheiro, salvo 
nos casos a seguir: 
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a) fiscalização a entidades de atendimento e clínicas psiquiátricas. 

b) quando a situação assim exigir e o conselho tutelar de forma colegiada decidir. 

c) verificação de infração administrativa educacional praticada exclusivamente contra os 

direitos do adolescente com até 16 anos. 

d) quando a situação assim exigir e o conselho tutelar, por meio do seu Presidente, decidir. 

	  

Questão 5___________________________________________________________________ 

• A destituição do poder familiar: 

a) é dispensável, no caso de adoção, se os pais concordarem com a colocação da criança na 
família substituta. 

b) é pressuposto necessário ao deferimento da tutela sobre criança cujos pais estejam vivos. 

c) é condição para inclusão da criança em programa de colocação familiar. 

d) pode ser decretada por sentença em processo iniciado por portaria judicial, por pedido do 
Ministério Público ou por pedido de quem tenha legítimo interesse. 

 

Questão 6___________________________________________________________________ 

São diretrizes da política de atendimento à criança e ao adolescente: 

a) serviços gerais de atendimento médico e psicossocial às vítimas de crueldade e opressão. 

b) políticas e programas de assistência social, em caráter permanente, para todos. 

c) criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização político 
administrativa.   

d) proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos e deveres. 

 

Questão 7___________________________________________________________________ 

De acordo com o art. 56 do ECA, os dirigentes de estabelecimentos de Ensino 
Fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: 

a)maus tratos envolvendo seus alunos. 

b)reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. 

c) elevados níveis de repetência. 
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d)todas as alternativas são corretas. 

 

Questão 8___________________________________________________________________ 

Em relação ao Conselho Tutelar e às normas disciplinadoras dispostas no Estatuto da 
Criança e do Adolescente, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a 
pedido de quem tenha legítimo interesse. 

b) Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar, 
dentre outros, os casos de elevados níveis de repetência. 

c) O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, com competência, dentre outras, para 
julgar infrações penais cometidas por menores de 18 anos, bem como aplicar medidas 
socioeducativas. 

d) Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e 
de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao 
Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. 

 

Questão 9___________________________________________________________________ 

Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores 
de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de 
adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los que utilizarem castigo físico ou tratamento 
cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto 
estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas, que serão 
aplicadas de acordo com a gravidade do caso, exceto:  

a) encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família.       

b) encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. 

c) obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. 

d) detenção. 

 

Questão 10__________________________________________________________________ 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se adolescente a 
pessoa entre:  

a) doze e vinte e um anos de idade. 
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b) doze incompletos e dezoito anos de idade. 

c) doze e dezoito anos de idade. 

d) treze e dezoito anos de idade. 

 

Questão 11__________________________________________________________________ 

A Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências, em seu art. 4°, indica que "É dever da família, da 
comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária". A garantia de prioridade, mencionada 
no artigo, compreende: 

I. primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 

II. preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. 

III. precedência na destinação dos recursos judiciários e no julgamento dos casos. 

IV. destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à 
infância e à juventude. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

a) I e II. 

b) I, II e IV.  

c) I, III e IV. 

d) III e IV. 

 

Questão 12__________________________________________________________________ 

Com relação as medidas socioeducativas, previstas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, em seu Capítulo IV, Seção I, se verificada a prática de ato infracional, a 
autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas (Art. 112): 

I – Advertência; 

II - Obrigação de reparar o dano; 

III - Prestação de serviços à comunidade; 
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IV - Liberdade assistida. 

Analise o exposto e marque a resposta correta: 

a) I e II apenas 

b) II e III apenas 

c) I, II, III e IV 

d) I e IV apenas 

 

Questão 13__________________________________________________________________  

O Conselho Tutelar, no exercício de suas atribuições, age fora da previsão legal (lei 
8.069/90), quando:  

a) entrega criança a seus pais ou responsável, mediante termo de guarda provisória.  

b) atende e aconselha os pais ou responsável.  

c) promove a execução de suas decisões, requisitando serviços de saúde.  

d) expede notificações.  

e) fiscaliza entidade governamentais e não-governamentais. 

 
Questão 14__________________________________________________________________ 

Compete ao Conselho Tutelar, além do definido em legislação Federal:  

a)  elaborar a sua proposta orçamentária, encaminhando ao Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente e ao Poder Legislativo. 

b) providenciar e articular apoio, quando necessário ao Funcionamento do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

c) acompanhar junto às autoridades o ajuste de mecanismos de defesa dos direitos da criança 
e do adolescente. 

d) elaborar o seu Regimento Interno observando, apenas, as normas definidas pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

 

Questão 15__________________________________________________________________ 
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Segundo o art. 140 do Estatuto da Criança e do Adolescente, são impedidos de servir no 
mesmo Conselho: 

a) marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, 
durante o cunhado, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado.   

b) apenas marido e mulher, ascendentes e descendentes. 

c) amigos íntimos. 

d) apenas irmãos e cunhados. 

 

Questão 16__________________________________________________________________ 

Além dos demais requisitos previstos em lei, para a candidatura a membro do Conselho 
Tutelar, será exigido: 

a) idade superior a 18 anos. 

b) residir próximo ao município. 

c) ter domicílio eleitoral na circunscrição há pelo menos um ano antes do pleito. 

d) reconhecida idoneidade moral. 

 

Questão 17__________________________________________________________________ 

Assinale a alternativa correta no que tange a um dos requisitos da representação, 
previstos no regimento interno do Conselho Tutelar: 

a) interesse de agir. 

b) formulação do pedido, com auxílio de profissional habilitado, se for o caso, requerendo 
provas documental e pericial. 

c) data e assinatura do secretário do Conselho Tutelar. 

d) exposição detalhada dos fatos verificados. 

 

Questão 18__________________________________________________________________ 

O art. 65 da Lei Municipal n° 850/2016 determina os deveres dos Conselheiros Tutelares. 
Dentre as opções abaixo, a que não corresponde a um deles é: 

a) exercer com zelo as suas atribuições. 
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b) atender com presteza ao público em geral e ao Poder Público prestando as informações 
requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. 

c) zelar pela economia do material e conservação do patrimônio privado. 

d) manter conduta compatível com a natureza da função que desempenha. 

 

Questão 19__________________________________________________________________ 

É atribuição do Conselho Tutelar aplicar: 

a) medida Sócio Educativa em meio aberto; 

b) medidas de Proteção; 

c) medidas de Internação; 

d) medidas de colocação em família substituta; 

 

Questão 20__________________________________________________________________ 

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 fazê-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 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) F, V, F, F, V 

c) V, V, F, V, V 

d) F, V, F, V, F 
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