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CARGO: CONSELHEIRO TUTELAR 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
1. Confira se, além deste CADERNO DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, 
destinado à marcação das respostas das questões objetivas. 
2. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 30 (trinta) questões objetivas de conhecimento sobre 
o Direito da Criança e do Adolescente, sobre o Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e 
Adolescentes e sobre informática básica. Caso exista alguma falha de impressão, comunique 
imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. Esta prova terá 
duração de 03 (três) horas, tendo seu início às 9h e término às 12h (horário local). 
3. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo 
modo como está assinado no seu documento de identificação. 
4. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de 
tinta preta ou azul, pois lápis não será considerado. 
5. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o 
espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo que consta no CARTÃO-
RESPOSTA. 
6. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A 
substituição só será autorizada se for constatada falha de impressão. 
7. O CARTÃO-RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas 
respostas. 
8. O candidato somente poderá se retirar do local do teste escrito, após 1h (uma hora) do seu 
início, permanecendo 2 (dois) candidatos em seu término na sala.  
9. O candidato deverá devolver no final da prova, o CADERNO DE QUESTÕES e CARTÃO-
RESPOSTA. 
10. Durante a realização do teste escrito é vedada a consulta a: livros, revistas, folhetos ou 
anotações, bem como, o uso de qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, inclusive 
telefones celulares, sob pena de eliminação do candidato. 
11. Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser 
colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e 
devidamente identificado com etiqueta. 
12. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e 
nem fumar. 
13. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso 
permanecer absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista. 
14. 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. 

Boa Prova!  
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CADERNO DE QUESTÕES 
QUESTÃO 01 

Paula está editando um documento escrito no Microsoft Word 2010, (versão padrão em português do 
Brasil). Ela precisa executar as seguintes ações, respectivamente: 1- Desfazer a Última Ação, 2- Justificar 
Parágrafo, 3- Salvar documento e 4 – Imprimir. Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
consecutiva e CORRETA para executar essas ações: 

A) CTRL + P, CTRL + J, CTRL + Z, CTRL + P, e por fim, a tecla ENTER. 

B) CTRL + Z, CTRL + S, CTRL + A, CTRL + P, e por fim, a tecla ENTER. 

C) CTRL + Z, CTRL + J, CTRL + B, CTRL + P, e por fim, a tecla ENTER. 

D) CTRL + O, CTRL + S, CTRL + B, CTRL + A, e por fim, a tecla ENTER. 

 

QUESTÃO 02 

Qual o nome do software desenvolvido pela empresa Microsoft, amplamente usado por empresas e 
particulares para a realização de operações financeiras e contabilísticas, que têm como principal função 
a criação e edição de planilhas eletrônicas? 

A) Microsoft Office Excel. 

B) Adobe Photoshop. 

C) Microsoft Office Word. 

D) Number.       

 

QUESTÃO 03 

Quando a tecla CAPS LOCK está ativa, tem a função de tornar maiúsculas as letras digitadas. Numa 
situação hipotética em que a tecla CAPS LOCK já está ativa, se você pressiona a tecla SHIFT e a tecla da 
letra “C” ao mesmo tempo, o que ocorre? 

A) Nada, pois a combinação das teclas SHIFT e qualquer outra tecla não causam qualquer efeito. 

B) A letra “C” fica acentuada com crase. 

C) Nada, pois quando a tecla CAPS LOCK está ativa anula a função da tecla SHIFT. 

D) A letra “C” torna-se minúscula no texto digitado. 

 

QUESTÃO 04 

Usando o mouse para deletar um arquivo no ambiente Windows, na configuração padrão, devemos: 

A) Apontar o cursor para o nome do arquivo, clicar no botão esquerdo do mouse, clicar recortar e, se 
solicitado, confirmar. 

B) Apontar o cursor para o nome do arquivo, clicar no botão direito do mouse, clicar em recortar e, se 
solicitado, confirmar. 

C) Apontar o cursor para o nome do arquivo, clicar no botão direito do mouse, clicar em excluir e, se 
solicitado, confirmar. 

D) Apontar o cursor para o nome do arquivo, clicar no botão esquerdo do mouse, clicar em excluir e, se 
solicitado, confirmar. 

 

QUESTÃO 05 

O Conselheiro Joelson abre um documento de mais de 166 páginas utilizando o Microsoft Word porque 
descobriu que cometeu um erro. Ele precisa trocar o nome do pai da criança pelo nome correto, sendo 
que, o nome do pai da criança aparece muitas vezes no documento. Qual ferramenta, presente no 
Microsoft Word, permite que Joelson troque os nomes ou qualquer outro trecho de texto de forma 
automática, sem a necessidade de reescrever um a um? 

A) Substituir. 

B) Trocar. 

C) Modificar. 

D) Localizar.          
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QUESTÃO 06 

Sobre o conceito de criança e adolescente, assinale a alternativa CORRETA:  

A) Criança é aquele entre 0 e 12 anos completos, e adolescente aquele entre 12 anos completos e 18 anos 
completos. 

B) Criança é aquela que tem idade entre 0 e 14 anos incompletos. 

C) Criança é aquela até 12 anos incompletos, e adolescente de 12 anos completos até 18 anos. 

D) Deixa a adolescência aquele que completou 16 anos. 

 

QUESTÃO 07 

“O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei 
______________________ e realizado sob a responsabilidade do__________________________, e a 
fiscalização do _____________________.”. Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
afirmação acima, descrita no art. 139 do ECA: 

A) Nacional / Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente / Ministério Público. 

B) Municipal / Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente / Ministério Público. 

C) Municipal / Poder Público / Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

D) Estadual / Ministério Público / Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

 

QUESTÃO 08 

Segundo prevê o Artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente, “O Conselho Tutelar é órgão 
__________________, não jurisdicional, encarregado __________________ de zelar pelo cumprimento 
dos __________________ da criança e do adolescente, definidos nesta Lei. Assinale a alternativa que 
completa respectivamente e CORRETAMENTE este Artigo: 

A) Temporário e independente / pela sociedade / dos direitos. 

B) Permanente e autônomo/ pelo Poder Público Municipal / direitos. 

C) Permanente e autônomo / pela sociedade / direitos.  

D) Permanente e independente / pela sociedade / deveres e direitos. 

 

QUESTÃO 09  

Dentre algumas das atribuições do Conselho Tutelar, estão:     

I - Executar serviços e programas de atendimento à crianças e adolescentes, além de requisitar aos órgãos 
encarregados da execução de políticas públicas. 

II - Atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no art. 129, I a VII. 

III - Promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: requisitar serviços públicos nas áreas de 
saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança e representar junto à autoridade 
judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. 

IV - Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra 
os direitos da criança ou adolescente. 

Tendo analisado os itens acima, é VERDADEIRO afirmar que: 

A) somente o item I está incorreto.   

B) os itens I, II e III estão corretos. 

C) os itens I, III e IV estão corretos.  

D) somente o item IV está incorreto.   
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QUESTÃO 10 

O Estatuto da Criança e do Adolescente é o marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças 
e adolescentes e tem como propósito o ordenamento jurídico de proteção infanto-juvenil. É CORRETO 
afirmar que no ECA: 

A) O termo “pátrio poder” foi substituído pelo termo “poder matriarcal”, pois são as mães que hoje se 
responsabilizam pelos filhos. 

B) O termo pátrio poder foi substituído por “poder familiar”.   

C) O termo “pátrio poder” foi substituído por “empoderamento da criança e do adolescente”. 

D) Permanece o termo “pátrio poder”, pois o poder e a responsabilidade da família pertencem ao pai. 

 

QUESTÃO 11 

A criança e o adolescente têm direito a 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. Em relação aos direitos fundamentais relacionados à vida e a saúde, analise os 
itens abaixo: 

I   - É obrigatória a aplicação a todas as crianças, nos seus primeiros dezoito meses de vida, de protocolo 
ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção, em consulta pediátrica de 
acompanhamento da criança, de risco para o seu desenvolvimento psíquico.   

II - A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos, sem discriminação ou segregação, em suas 
necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. 

III - 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. 

IV - Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais, de terapia intensiva e 
de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de 
um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente.   

Tendo analisado os itens acima, é VERDADEIRO afirmar que: 

A) somente o item I está correto.   

B) os itens II e III estão corretos. 

C) os itens I, III e IV estão corretos.  

D) todos os itens estão corretos 

 

QUESTÃO 12 

Referente às Medidas Específicas de Proteção, segundo o ECA, crianças e adolescentes somente 
poderão ser encaminhados às instituições que executam programas de acolhimento institucional, 
governamentais ou não, por meio de: 

A) Guia de Acolhimento, expedida pela casa de acolhimento institucional. 

B) Guia de Acolhimento, expedida pela autoridade judiciária. 

C) Encaminhamento, expedido pelo prefeito municipal.  

D) Ofício, expedido pela autoridade judiciária. 
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QUESTÃO 13 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê que é direito da criança e do adolescente ser criado e 
educado no seio de sua família, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que 
garanta seu desenvolvimento integral.  Sobre os tipos de família existentes no ECA, assinale a 
alternativa INCORRETA:  

A) Família Substituta: far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação 
jurídica da criança ou adolescente, nos termos do ECA. 

B) Família Homomaternal: famílias formadas por mães e filhos. 

C) Família Natural: a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. 

D) Família Extensa ou ampliada: É 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.   

 

QUESTÃO 14 

A adoção de criança e adolescente reger-se-á, segundo o disposto nos artigos 39 ao 42 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Leia as afirmações abaixo e jugue como verdadeiras (V) ou falsas (F).  

(   ) Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do estado civil.  

(   ) Podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. 

(   ) É vedada a adoção por procuração. 

(   ) O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a 
guarda ou tutela dos adotantes. 

Tendo analisado os itens acima, é VERDADEIRO afirmar que: 

A) V, V, F, F. 

B) V, V, F, V. 

C) V, F, V, V. 

D) F, F, V, V. 

 

QUESTÃO 15 

Segundo o ECA, são linhas de ação da política de atendimento da criança e adolescente, EXCETO:  

A) Serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social de garantia de proteção social e de 
prevenção e redução de violações de direitos, seus agravamentos ou reincidências. 

B) Políticas e programas destinados a incentivar e garantir a permanência de crianças e adolescente em 
instituição de acolhimento. 

C) Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. 

D) Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus-
tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão.   

 

QUESTÃO 16 

Segundo Art. 129. do Estatuto da Criança e do Adolescente, são medidas aplicáveis aos pais ou 
responsável: 

I - Encaminhamento ao mercado de trabalho e cursos de profissionalização. 

II – Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado. 
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III – Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. 

Tendo analisado os itens acima, é VERDADEIRO afirmar que: 

A) somente o item I está correto.   

B) os itens I e III estão corretos. 

C) os itens II e III estão corretos. 

D) todos os itens estão corretos. 

 

QUESTÃO 17 

A adoção é um procedimento em que a diferença mínima entre a idade do adotante e do adotado deve 
ser de: 

A) Cinco anos.   

B) Sete anos. 

C) Dezesseis anos. 

D) Dezoito anos. 

 

QUESTÃO 18 

Um casal possui dois filhos, um biológico e outro adotivo, sendo que, o filho adotivo quer saber sua 
origem. Seguindo os preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, podemos afirmar que: 

A) Os termos de adoção não permitem que o adotado conheça sua origem. 

B) O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica a qualquer tempo. 

C) 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 (dezoito) anos. 

D) 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 21 (anos) anos. 

 

QUESTÃO 19 

Os itens abaixo se referem a alguns direitos da criança e do adolescente, EXCETO: 

A) Ensino gratuito somente nos primeiros quatro anos do ensino fundamental. 

B) Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 

C) Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. 

D) Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. 

 

QUESTÃO 20 

Roberta e Edélio têm um filho de oito (08) anos de idade. Tendo como exemplo alguns casos que leram 
em reportagens no exterior, não querem matricular o filho no ensino regular, por considerarem que a 
escola formal não oferece educação de qualidade. Além do mais, eles querem oferecer um ensino 
particular, remunerando os professores para ministrar aulas em sua própria casa. Se Roberta e Edélio 
fossem consultar o Estatuto da Criança e do Adolescente sobre esta questão, encontrariam ali o 
seguinte:  

A) Os pais ou responsáveis somente têm obrigação de matricular seus filhos na rede pública de ensino 
quando estes completarem oito anos; a partir daí, somente poderão educar seus filhos fora da escola se 
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obtiverem autorização expedida pelo Ministério da Educação e Cultura, caso a criança demonstre ter bom 
rendimento do aprendizado em casa.  

B) Desde que o Conselho Tutelar permita, os pais podem educar seus filhos em casa até a 8ª série do 
ensino fundamental.  

C) Até idade de dez anos, qualquer criança pode ser educada fora dos muros da escola formal, desde que 
sob a supervisão dos pais e o acompanhamento do Conselho Tutelar.  

D) Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. 

 

QUESTÃO 21 

Após praticar um roubo com fortes indícios de extrema violência, Wellington um adolescente de 16 
anos foi apreendido em flagrante. De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente no Art. 172: 

A) O adolescente infrator será encaminhado à Autoridade Policial. 

B) O adolescente será encaminhado ao Conselho Tutelar. 

C) Wellington será levado imediatamente à Internação.   

D) Wellington será encaminhado à Autoridade Judiciária. 

 

QUESTÃO 22 

Sobre a guarda de crianças e adolescentes, conforme o ECA podemos afirmar que:  

A) A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de 
direito, apenas de salário família. 

B) A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de 
direito, exceto previdenciários. 

C) A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de 
direito, inclusive previdenciários. 

D) A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de 
direito, apenas previdenciários. 

 

QUESTÃO 23 

“A criança e o adolescente têm o ___________ de ser educados e cuidados sem o uso de 
_____________ou de _____________ ou degradante, como formas de correção, _____________, 
educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos 
responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa 
encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los.” Assinale a alternativa que completa 
corretamente as lacunas do artigo 18-A do ECA: 

A) Direito / Torturas / Situação vexatória / Instrução. 

B) Direito / Castigo físico / Tratamento cruel/ Disciplina. 

C) Liberdade / Castigo físico / Tratamento cruel/ Disciplina. 

D) Dever / Força / Situação humilhante / Punição. 
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QUESTÃO 24 

Segundo o artigo 148 do ECA, podem ser caracterizadas como competências da Justiça da Infância e da 
Juventude: 

I - Conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, aplicando as medidas 
cabíveis. 

II – Conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção do processo. 

III – Conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis.  

IV - Conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para apuração de ato infracional 
atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis. 

Tendo analisado os itens acima, é VERDADEIRO afirmar que: 

A) somente o item I está correto.   

B) os itens I e III estão corretos. 

C) os itens II e III estão corretos. 

D) todos os itens estão corretos. 

 

QUESTÃO 25 

Dentre os direitos assegurados aos adolescentes há o direito à profissionalização; para isso, o Estatuto 
da Criança e do Adolescente estabelece regras rígidas com relação ao trabalho na menoridade, não 
podendo ser tolerada a exploração do trabalho infantil, tendo o Conselho Tutelar importante papel 
para coibir o trabalho nessas condições. Sobre o trabalho dos adolescentes é POSSÍVEL a afirmação da 
alternativa: 

A) Não é permitido o exercício de qualquer trabalho aos menores de 16 anos. 

B) Independentemente do trabalho que for, o adolescente sendo maior de 16 anos e desde que, esteja 
estudando, poderá trabalhar livremente. 

C) Os adolescentes aprendizes podem trabalhar em quaisquer atividades, desde que, recebam adicional 
de insalubridade ou periculosidade, não se admitindo o trabalho sem os equipamentos de proteção. 

D) É possível o trabalho a partir dos 14 anos, na condição de aprendiz desde que, não seja noturno, 
perigoso ou insalubre. 

 

QUESTÃO 26 

No ano de 2017 o Estatuto da Criança e do Adolescente sofreu algumas alterações por meio de outras 
legislações, são elas: 

I – Lei 13.431/2017 para estabelecer o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima 
ou testemunha de violência. 

II -Lei 13.509/17 para dispor sobre entrega voluntária, destituição do poder familiar, acolhimento, 
apadrinhamento, guarda e adoção de crianças e adolescentes. 

III - Lei 13.436/17 para garantir o direito a acompanhamento e orientação à mãe com relação à 
amamentação. 

Tendo analisado os itens acima, é VERDADEIRO afirmar que: 

A) somente o item I está correto.   

B) os itens II e III estão corretos. 

C) somente o item III está correto.   

D) todos os itens estão corretos. 
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QUESTÃO 27 

“... pode ser determinado desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada 
a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial.” Essa definição refere-
se a qual medida socioeducativa aplicada ao adolescente que cometeu ato infracional?  

A) Obrigação de reparar o dano.  

B) Regime de semi-liberdade. 

C) Prestação de serviços à comunidade.  

D) Liberdade assistida.  

 

QUESTÃO 28 

Considere a seguinte situação hipotética: Uma criança não tem sua opinião e expressão consideradas, 
não tem preservadas a sua imagem e identidade, e é tratada de forma desumana, violenta e vexatória. 
Conforme a situação anterior, três direitos estão sendo violados. Assinale a alternativa que apresenta 
quais os direitos violados, respectivamente:  

A) Direito à liberdade, de ir e vir e brincar. 

B) Direito à educação, cultura e lazer. 

C) Direito à autonomia, ao respeito e dignidade. 

D) Direito à liberdade, ao respeito e dignidade. 

 

QUESTÃO 29 

Neste ano, uma candidata a membro do Conselho Tutelar de determinado município apresentou em 
seu currículo os comprovantes dos seguintes dados: 

I – Nascida em 2000. 

II- Residente no município vizinho, apenas a 10km de distância. 

III- Cursando Psicologia. 

IV- Comprovada Idoneidade Moral. 

Tendo analisado os itens acima, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa 
candidatura NÃO PÔDE ser formalizada em virtude: 

A) dos Itens I e II. 

B) dos Itens II e III. 

C) dos Itens I e IV. 

D) do Item IV. 
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QUESTÃO 30 

Conforme o Art. 98. do ECA, as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre 
que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: por ação ou omissão da sociedade 
ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, e em razão de sua conduta. Caso 
ocorra quaisquer situações previstas no art. 98, poderão ser aplicadas as seguintes medidas previstas 
no Art. 101: 

I – Inclusão em programa de acolhimento familiar. 

II- Orientação, apoio e acompanhamento temporários. 

III- Inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, 
da criança e do adolescente. 

IV- Destituição da tutela da criança e (ou) do adolescente. 

Tendo analisado os itens acima, é VERDADEIRO afirmar que: 

A) somente o item I está correto.   

B) os itens II e III estão corretos. 

C) os itens I, II e III estão corretos. 

D) os itens II e IV estão corretos. 
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