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Processo de Escolha em Data Unificada para Membros do Conselho Tutelar de  
Otacílio Costa – SC ano 2015 

 

 
Prova Escrita Avaliativa objetiva: 26/07/2015 (domingo), às 8h00min 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  
 
 

Prezado (a) candidato (a): 
 

Antes de iniciar a prova, leia atentamente as instruções a seguir e aguarde a ordem para 
iniciar a Prova. 

Este caderno contém 20 (vinte) questões em forma de avaliação, sendo 20 questões 
objetivas de múltipla escolha, cada uma contendo 04 alternativas, com apenas 01 correta, A 
prova terá duração de 4 (quatro) horas.  

As questões deverão serem respondidas com caneta esferográfica azul ou preta. 

Questões rasuradas serão consideradas nulas. 

Você receberá da Comissão Eleitoral a Folha de Respostas Definitiva - Gabarito. 
Verifique se está em ordem e com todos os dados impressos corretamente. Caso contrário, 
notifique a comissão, imediatamente. 

Após certificar-se de que a Folha de Respostas Definitiva - Gabarito é sua, assine-a com 
caneta esferográfica de tinta preta ou azul no local em que há a indicação: “ASSINATURA DO(A) 
CANDIDATO(A)”. 

 

 
Boa Sorte! 
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Conhecimento Específico - Estatuto da Criança e do Adolescente 
 
 

 
 
Conforme o Art. 1º do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal 8069/90), é correto 
afirmar: 
 
a. (    ) É uma lei que trata da Doutrina da situação irregular; 
b. (    ) É uma lei que trata da Segurança Pública; 
c. (    ) Convenção Interamericana de Direitos Humanos; 
d. (    ) É uma lei que dispõe sobre a Proteção Integral à criança e ao adolescente. 
 
 
 

 
 
 
De acordo com a Artigo 98 do E.C.A., as medidas de proteção à Criança e ao Adolescente são aplicáveis 
sempre que os direitos forem ameaçados ou violados: 

I. Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 
II. Por falta, omissão ou situação de pobreza dos pais ou responsável; 

III. Em razão de sua conduta. 
 
a. (    ) Todas as alternativas estão corretas; 
b. (    ) Apenas o item I está incorreto;  
c. (    ) Os itens I e III estão corretos;  
d. (    ) Apenas o item II está correto;  
  
 

 
 
Art. 101 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal 8069/90) - Verificada qualquer das 
hipóteses previstas no Art. 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes 
medidas: 
 
I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade; 
II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; 
III - matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental;  
IV - inclusão em programa comunitário ou oficial de auxilio à família, à criança e ao adolescente; 
 
Com base neste artigo responda: Quantas destas medidas o conselho Tutelar pode aplicar? 

a. (    ) O Conselho Tutelar pode aplicar todas as medidas; 
b. (    ) O Conselho Tutelar não pode aplicar nenhuma destas medidas; 
c. (    ) O Conselho Tutelar pode aplicar somente as medidas de I a III;  
d. (    ) O Conselho Tutelar pode aplicar somente as medidas de I a VI.  

Questão 03 

Questão 02 

Questão 01 
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Se uma criança recebe tratamento vexatório e constrangedor, não tem sua opinião e expressão 
consideradas e não tem preservados seus espaços e objetos pessoais, três direitos fundamentais 
previstos nos artigos 16, 17 e 18 do ECA lhe estão sendo negados. Esses direitos são, respectivamente: 
 
a. (    ) respeito, liberdade e dignidade 
b. (    ) dignidade, liberdade e respeito 
c. (    ) liberdade, respeito e dignidade 
d. (    ) dignidade, respeito e liberdade 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 
 Quanto aos conselhos tutelares (CTs),  segundo o art 131 do ECA , assinale a opção correta. 
 
a. ( ) O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela 

sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.  
b. (   ) O CT é uma entidade de proteção responsáveis pelo planejamento e pela execução de programas 

de proteção e socioeducativos destinados a crianças e adolescentes. 
c. (  )  Somente o CT tem competência para apurar os atos infracionais praticados por adolescente, 

aplicando-lhe medidas específicas de punição, previstas em lei, a serem cumpridas segundo 
requisições do CT. 

d. (  ) Além das atribuições previstas no ECA, o  CT  pode instituir novas atribuições em regimento 
interno ou em atos administrativos de quaisquer outras autoridades.  
 

 

 
  
 
Art. 112 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal 8069/90) - Verificada a prática de ato 
infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 
I - advertência; 
II - obrigação de reparar o dano; 
III - prestação de serviços à comunidade; 
VII - qualquer uma das previstas no Art. 101, I a VI. 
 
Das medidas acima, qual delas deve ser providenciada pelo Conselho Tutelar? 
a. (    ) advertência; 
b. (    ) internação em estabelecimento educacional;  
c. (    ) qualquer uma das previstas no Art. 101, I a VI;  
d. (    ) obrigação de reparar o dano; 
 
 
 
 

Questão 06 

Questão 05 

Questão 04 
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Art. 136 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal 8069/90) - São atribuições do 
Conselho Tutelar: 
 
I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, aplicando as medidas 
previstas no Art. 101, I a VII; 
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: 

a) - requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e 
segurança; 
b)- representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas 
deliberações. 

IV - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas 
de atendimento dos direitos da criança e do adolescente; 
V - Desabrigar criança e adolescente. 
 
Considerando as atribuições do Conselho Tutelar, das afirmativas acima é correto afirmar: 
 
a. (    ) Todas as alternativas estão corretas;  
b. (    ) Somente a alternativa V esta errada;  
c. (    ) Todas as alternativas estão incorretas 
d. (     ) Somente a alternativa I e II estão erradas. 
 
 
 

 
 
Para possibilitar a reintegração familiar, a situação de crianças inseridas em programa de acolhimento 
institucional deve ser reavaliada no máximo a cada: 
 
a. (    ) 7 meses 
b. (    ) 8 meses 
c. (    ) 6 meses 
d. (    ) 12 meses 
 
 
 

 
 
 
Marque a única alternativa que esta certa: 
 
a. (    ) Art. 13(ECA): Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra adolescentes serão 

obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, com prejuízo de outras 
providências imediatas. 

Questão 09 

Questão 08 

Questão 07 
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b. (    ) Art. 13(ECA): Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente 
poderão ser comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, com prejuízo de outras 
ações. 

c. (   ) Art. 13(ECA): Os casos de suspeita ou confirmação de maus- tratos contra criança ou adolescente 
serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de 
outras providências legais. 

d. (   ) Art. 13(ECA): Os casos de suspeita de maus-tratos contra criança ou adolescente poderão ser 
comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, com prejuízo de outras providências legais. 
 
 
 

 
 
Marque a afirmativa correta: 
 
a. (  ) A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 

com prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, 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 liberdade e de dignidade. 
 

b. (  ) 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. 
 

c. (  ) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão, evitando-se punir na forma da lei qualquer atentado, por 
ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. 
 

d. (    ) Na interpretação da Lei 8.069/1990 (ECA) levar- se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, 
as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e não se considera a 
condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. 

 
 

 
 
 
O Conselheiro Tutelar é dotado de autoridade pública para receber denúncias, aplicar medidas que 
interferem na conduta das pessoas, requisitar serviços públicos para garantir direitos constitucionais, 
entre outros. No entanto, o conselheiro tutelar não é uma autoridade em si mesmo. Ele compõe um 
órgão em que a autoridade é exercida de forma: 
 
a. (    ) Subordinada. 
b. (    ) Policial. 
c. (    ) Delegada. 
d. (    ) Colegiada 
 

Questão 11 

Questão 10 
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A apuração da veracidade de uma denúncia deverá ser feita no local da ocorrência da ameaça ou violação 
de direitos (domicílio, escola, hospital, entidade de atendimento, etc.). Ao receber a denúncia, o Conselho 
Tutelar deve: 
 
a. ( ) Requisitar dois profissionais da Vara da Infância e Juventude para realizar visita no local da 

ocorrência. 
b. (  ) Apurá-la  imediatamente,  por  meio  de  visita  de  atendimento,  se  possível  destacando  dois 

conselheiros tutelares. 
c. (  ) Solicitar à Secretaria da Assistência Social para designar um Assistente Social e um Psicólogo para 

apurar a denúncia 
d.  (  ) Delegar à Guarda Municipal para apurar a gravidade dos fatos por meio de perícia técnica. 
 
 

 
 
As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas: 
 
a. (    ) A cada dez anos pelo Ministério Público. 
b. (    ) Pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. 
c. (    ) Pela autoridade legislativa a pedido de qualquer cidadão. 
d. (    ) Pela autoridade coatora a pedido do juiz responsável. 
 
 

 
 
O que diz o Art. 22 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal 8069/90): 
 
a. (    )  Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores... 
b. (    ) Aos pais incumbe o dever de apoio, correção e educação dos filhos menores... 
c. (    ) Aos pais incumbe o dever de amar, profissionalizar e educar os filhos menores... 
d. (    ) Aos pais incumbe o dever de carinho, atenção e educação dos filhos menores... 
 

 
 

 
 
O exercício efetivo da função de conselheiro tutelar é caracterizado como: 
 
a. (    ) Servidor público de carreira. 
b. (    ) Serviço público relevante. 
c. (    ) Cargo de confiança do prefeito 
d. (    ) Empregado da Prefeitura. 
 

Questão 15 

Questão14 

Questão13 

Questão 12 
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Dentre outras atribuições o Art. 136 do Estatuto da Criança de do Adolescente prevê para o Conselho 
Tutelar: 
 
a. (   ) Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e 

segurança. 
b. (  )  Atender crianças em situação de vulnerabilidade e risco e determinar a colocação em família 

substituta. 
c. (  )  Executar programas de proteção e sócio-educativos destinados a crianças e adolescentes, em 

regime de apoio sócio-familiar. 
d. (   ) Assessorar a secretaria de planejamento do município na elaboração de projetos para atender os 

adolescentes com medida socioeducativa. 
 
 
 

 
 
Verifique as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
O adolescente tem direito à Educação, sendo-lhes asseguradas:  
 

I. Direito de ser respeitado por seus educadores;  
II. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência;  

III. Em caso de não haver vaga na escola mais próxima de sua residência, a Secretaria de Educação 
deve providenciar vaga em escola dentro do município.  

 
 
a. (    ) Apenas o item I está correto;  
b. (    ) Os itens I e II estão corretos 
c. (    ) Os itens II e III estão corretos;  
d. (    ) Apenas o item II está correto;  
 
 

 
 

Preencha os espaços em branco com a resposta correspondente de acordo com o disposto no 
Estatuto da Criança e do Adolescente:  
“Considera-se criança, para efeitos legais, a pessoa até...............anos de idade incompletos, e 
adolescente aquela entre...............e..............anos de idade”.  
 

a. (    ) Catorze, doze e dezesseis.  
b. (    ) Dez, dezesseis e dezoito.  
c. (    ) Doze, dezesseis e dezoito.  
d. (    ) Doze, doze e dezoito. 

 

Questão 18 

Questão 17 

Questão 16 
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Dentre as situações expostas abaixo, qual forma de violências podem ser relacionadas? 
 Observação: utilize N para negligência; VF para violência física; VS para violência sexual; AP abuso 
psicológico.  
 

I- Jonas segue para a escola todos os dias com um tênis rasgado, o qual facilitou a 
entrada de um caco de vidro em seu pé que, cortado, o impediu de ir à escola 
por 3 dias. A escola comunicou o Conselho Tutelar. Contudo, seu pai justifica 
que não tem recursos para adquirir um outro e aguarda a doação da 
Campanha do Agasalho do município.  

 

 

II- Jéssica apareceu chorando em casa, sua mãe percebeu uma mancha vermelha 
em sua camiseta. Ao pressionar-lhe por uma resposta, a adolescente de 16 
anos disse que foi agarrada e estuprada por um dos vizinhos e que o mesmo a 
ameaçou fazer pior caso ela contasse para alguém o ocorrido. Sua mãe exige 
que ela vá dormir pois teme pela vida da filha.  

 

III- Willian e Douglas conversavam numa das esquinas do bairro até tarde da noite, 
quando Douglas resolve ir para casa dormir, seu pai grita que ele passaria a 
noite na rua alegando que “não tem filho bandido”. Contudo, Douglas 
reclamava da ausência de diálogo com o pai e do modo ríspido que vinha 
tratando o adolescente. Nessa noite, o adolescente de 14 anos dormiu na 
porta da igreja do bairro.  

 

IV- Isabela, 17 anos, arruma um emprego longe de sua casa e com o consentimento 
dos pais, afinal passavam por dificuldades. Passa a consumir artigos que antes 
não tinha acesso. Num dos dias, a adolescente chega muito tarde em casa e 
leva uma surra do pai que alega que a filha se prostitui e que “isso não é 
trabalho de gente”. Isabela fica com a pele marcada pela fivela do cinto do 
pai. Isabela liga para a Polícia Militar.  

 

 
 
Assinale a alternativa que indica a ordem correta da forma/s de violência/s identificadas no quadro 
acima:  
 

a. (    ) N; VF; VS; AP  
b. (    ) N; VS; AP; VF  
c. (    ) VF; VS; N; VF 
d. (    ) VS; N; AP; VF  
e. (    ) VF; AP; VS; N 

 
 
 
 
 
 

Questão 19 
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Resolução de Caso. 
Na escola do bairro, durante a aula de educação física, o professor observou que um de seus alunos 
apresentava marcas suspeitas pelo corpo (hematomas nas pernas e braços; arranhões no pescoço; 
orelhas inchadas), ao término da aula, chamou o aluno para uma conversa. Depois comunicou à direção 
da escola para que tomasse as providências necessárias diante daquela situação. A direção da escola ligou 
para os pais, bem como comunicou a situação ao Conselho Tutelar. 
Diante dessa situação, o que o Conselho Tutelar deve fazer? 
 
a. (  ) Aplicar primeiramente a medida de acolhimento institucional, como medida cautelar, visando 

cessar a violação praticada pelos pais ou responsável, bem como encaminhar para tratamento 
psicológico; 

b. (   ) Requisitar o serviço de Segurança Pública contra os pais, comunicar ao Juiz para destituir o Poder 
Familiar daquela família; 

c. (    ) Encaminhar para Juiz da Infância e Juventude 
d. (  ) Notificar a família a comparecer ao Conselho Tutelar ou fazer uma visita à residência para 

estabelecer contato. Ouvir o aluno para que aponte o que houve (agressão dos pais, briga com outro 
aluno). Encaminhamento, como medida de proteção, a programa de orientação, apoio e 
acompanhamento temporário ou de auxílio à família, à criança e ao adolescente. 

 

Questão 20 


