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NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 20, ASSINALE A ALTERNATIVA QUE RESPONDE 

CORRETAMENTE AO ENUNCIADO. 

 

Questão 01: 

 

Ao receber denúncia de que uma criança está com 

seus diretos violados, o Conselho Tutelar requisitou 

serviço público na área da saúde pedindo 

providências. Não sendo atendido, 

injustificadamente, em tal determinação, o Conselho 

Tutelar representou o caso junto ao/à: 

 

(A) Prefeito Municipal; 

(B) Câmara Municipal; 

(C) Juiz da Vara da Infância e Juventude; 

(D) Secretaria de Promoção Social. 

 

Questão 02: 

 

Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, o 

interessado deve possuir idade superior a: 

 

(A) 18 anos; 

(B) 21 anos; 

(C) 25 anos; 

(D) 20 anos; 

 

Questão 03: 

 

De acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, para a candidatura a membro do 

Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes 

requisitos, EXCETO: 

 

(A) Reconhecida idoneidade moral; 

(B) Idade superior a vinte e um anos; 

(C) Residir no município; 

(D) Ser brasileiro nato. 

 

Questão 04: 

 

O dever de velar pela dignidade da criança e do 

adolescente, pondo-os a salvo de qualquer 

tratamento desumano, violento, aterrorizante, 

vexatório ou constrangedor cabe a: (Art. 18): 

 

(A) Conselho Tutelar; 

(B) Prefeitura; 

(C) Comunidade; 

(D) Todos 

 

 

 

 

 

Questão 05: 

 

É CORRETO afirmar que: 

 

(A) O Conselho Tutelar é órgão municipal de caráter 

permanente e autônomo, não jurisdicional, 

encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos 

da criança e do adolescente, com funções precípuas 

de planejamento, supervisão, coordenação e controle 

das atividades que constituem sua área de 

competência; 

(B) O Conselho Tutelar é órgão permanente e 

submisso ao Poder Executivo, não jurisdicional, 

encarregado pela sociedade de zelar pelo 

cumprimento dos direitos da criança e do 

adolescente, definidos no Estatuto da Criança e do 

Adolescente; 

(C) O Conselho Tutelar é órgão permanente e 

jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar 

pelo cumprimento dos direitos da criança e do 

adolescente, definidos no Estatuto da Criança e do 

adolescente; 

(D) O Conselho Tutelar é órgão permanente e 

autônomo, não jurisdicional, encarregado pelo Poder 

Executivo e legislativo de zelar pelo cumprimento 

dos direitos da criança e do adolescente, definidos no 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

Questão 06:  

 

De acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, assinale a alternativa CORRETA: 

 

(A) É considerado adolescente a pessoa entre 

quatorze e dezoito anos de idade; 

(B) É considerado adolescente a pessoa entre onze e 

dezoito anos de idade; 

(C) É considerado criança a pessoa até doze anos de 

idade incompletos;  

(D) É considerado criança a pessoa até doze anos de 

idade completos. 
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Questão 07: 

 

Quanto a autorização de viagem é correto afirmar 

que: 

 

(A) 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. 

(B) O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê 

que, a partir de 12 anos, o adolescente poderá viajar 

para fora da comarca sem a necessidade de 

autorização; 

(C) O conselheiro Tutelar poderá fornecer a 

autorização de viagem para o adolescente nos casos 

previstos na legislação municipal; 

(D) O Pedido de autorização deve ser feita 

diretamente 

 

Questão 08: 

 

De acordo com a Lei Federal nº 8.069/1990, NÃO é 

direito fundamental da criança e do adolescente: 

 

(A) Direito à vida e à saúde; 

(B) Direito à convivência familiar e comunitária; 

(C) Direito ao trabalho com remuneração digna; 

(D) Direito à educação. 

 

Questão 09: 

 

A responsabilidade de assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos da criança e do 

adolescente cabe: 

 

(A) à família e ao Ministério Público. 

(B) à família, o Estado e à sociedade em geral. 

(C) à família, à comunidade e à sociedade em geral. 

(D) à família, à comunidade, à sociedade em geral e 

ao Poder Público. 

 

Questão 10: 

 

Poderá (ão) revisar as decisões do conselho tutelar: 

 

I. autoridade policial; 

II. Autoridade judiciária; 

III. CMDCA. 

 

(A) Apenas I; 

(B) Apenas II; 

(C) Apenas III; 

(D) I e II. 

 

Questão 11: 

 

São asseguradas ao adolescente, entre outras, as 

seguintes garantias nos termos do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA): 

 

I. Defesa técnica por advogado; 

II. Assistência judiciária gratuita e integral aos 

necessitados, na forma da lei; 

III. Direito de ser ouvido pessoalmente pela 

autoridade competente. 

 

Estão corretos os itens contidos na alternativa: 

 

(A) I, II e III; 

(B) II e III; 

(C) I e III; 

(D) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

Questão 12: 

 

É atribuição de o 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 13: 

 

Estatuto da Criança e do Adolescente, Art. 4º: É 

dever da família, da comunidade, da sociedade em 

geral e do __________ assegurar, com absoluta 

_________, a __________ 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. 

 

Assinale a alternativa que completa corretamente as 

lacunas: 

 

(A) Município; segurança; garantia; 

(B) Poder Público; prioridade; efetivação; 

(C) Município; prioridade; garantia; 

(D) Poder Público; segurança; execução; 
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Questão 14: 

 

Sobre o processo de escolha dos Conselheiros 

Tutelares, analise as alternativas a seguir: 

 

I. O processo de escolha dos membros do Conselho 

Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o 

território nacional a cada 4 (quatro) anos, no 

primeiro domingo do mês de outubro do ano 

subsequente ao da eleição presidencial. 

II. São impedidos de servir no mesmo Conselho 

marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro 

e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o 

cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e 

enteado. 

III. Os candidatos mais votados serão nomeados 

Conselheiros Tutelares titulares e os demais serão 

considerados suplentes, pela ordem decrescente de 

votação. 

 

Está CORRETO o que se afirma em:  

 

(A) I, apenas; 

(B) I e II, apenas; 

(C) I e III, apenas; 

(D) I, II e III. 

 

Questão 15: 

 

De acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, são direitos fundamentais da criança e 

do adolescente: 

 

(A) Vida, saúde, liberdade, respeito, dignidade, 

educação, profissionalização; 

(B) Abrigo, profissionalização, educação, prestação 

de serviços à comunidade, trabalho; 

(C) Apoio, acompanhamento temporário escolar, 

educação, obrigação de reparar o dano; 

(D) Orientação, respeito, trabalho, educação, 

liberdade assistida. 

 

Questão 16: 

 

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, são 

penalmente inimputáveis os menores de: 

 

(A) 16 anos;  

(B) 19 anos;  

(C) 18 anos;  

(D) 15 anos. 

 

 

 

Questão 17: 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente veicula 

expressamente as seguintes medidas 

socioeducativas, exceto: 

 

(A) Advertência; 

(B) Liberdade assistida; 

(C) semiliberdade; 

(D) Prisão. 

 

Questão 18: 

 

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) Chromium, Google Chrome e Microsoft Azure. 

 

Questão 19: 

 

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.  

 

Questão 20: 

 

Assinale a opção que contém exemplos somente de 

programas de computador. 

 

(A) CPU, Word, Excel, Paint. 

(B) PowerPoint, Word, Teclado, Mouse. 

(C) Paint, Monitor, Teclado, Mouse. 

(D) MSN, Word, Excel, PowerPoint. 

 


