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experiência na área.

QUESTÕES
1º Segundo a Lei Municipal 1077/2015, no
que se trata sobre a carga horária dos
profissionais membros do Conselho Tutelar.
É correto afirmar:

3º
A respeito da Lei 8.069, que dispõe
sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, indique qual alternativa é
correta:

(a) É perfeitamente aceitável qualquer
tratamento desigual entre os profissionais,
desde que os ganhos sejam maiores aos que
trabalharem menos.

(A) É dever propiciar o cuidado à criança e
ao adolescente a fim de protegê-los de
situações desumanas.

(b) Não haverá sobrecarga de trabalho aos
membros,
desde
que
se
nomeie
aleatoriamente novos profissionais por um
espaço de 2 (dois) anos.

(B) Em casos de maus-tratos a criança e/ou
adolescente, é proibida a interferência do
conselheiro, se esta for feita por seus
responsáveis.

(c) Os membros com cargos de maior grau
devem exercer uma carga horária 6 vezes
maior, pois as gratificações são desiguais.

(C) A violabilidade da integridade física,
psíquica e moral de um adolescente pode ser
permitida caso esse adolescente seja usuário
de drogas.

(d) Em excedendo a carga horária, os
membros do Conselho Tutelar devem
solicitar
ao
Governo
Federal
uma
gratificação por atividade excedente.

(D) Após confirmação de maus-tratos a
criança ou adolescente, deve-se comunicar
ao Juizado Especial, sem necessidade de
outras providências legais.

(e) Todos os membros do Conselho Tutelar
serão submetidos à mesma carga horária
semanal de trabalho e aos mesmos
períodos de plantão ou sobreaviso, sendo
vedado qualquer tratamento desigual.

(E) Cabe unicamente à família a proteção
dos valores, identidade, ideias e crenças da
criança e do adolescente.

4º A diretora de uma Escola Municipal tomou
conhecimento, por meio de uma professora,
que um de seus alunos foi agredido pelo pai
no final de semana. Neste caso, de acordo
com o ECA, a diretora deve:

2º Para a candidatura de algum interessado
em se tornar membro de um conselho tutelar,
são exigidos alguns requisitos mínimos.
Qual, dentre os requisitos abaixo, é exigido
para a candidatura?
(A) Candidato com residência fixa no
município ou cidade vizinha.

(A) ignorar o fato.

(B) Reconhecimento da idoneidade moral do
candidato, e não ter antecedentes
criminais.

(B) comunicar o fato ao Conselho Tutelar,
sem prejuízo de outras providências legais.
(C) denunciar o pai somente à polícia.

(C) Candidato com idade superior a 18 anos.

(D) não deve tomar nenhuma medida, pois
não é de sua competência, uma vez que o
fato ocorreu fora da escola.

(D) Candidato jovem de até 30 anos de
idade.
(E) Candidato com mais de 40 anos e com
3

(E) chamar o pai e ameaçá-lo de que na
próxima vez o denunciará ao Ministério
Público.

(c) Secretário de Administração municipal
(d) Ministério Público
(e) A Câmara Municipal de Vereadores

5º 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:

8º Segundo o ECA (Estatuto da Criança e do
Adolescente), uma criança e um adolescente
se enquadram nas seguintes faixas etárias:
(A) Criança até 12 anos incompletos;
Adolescente entre 12 e 17 anos.

(A)
A herança deve ser dividida
igualitariamente entre os dois filhos.

(B) Criança até 12 anos
Adolescente entre 12 e 18 anos.

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

completos;

(C) Criança até 12 anos incompletos;
Adolescente entre 12 e 18 anos.

(C)
O filho biológico têm preferência na
partilha.

(D) Criança até 11 anos incompletos;
Adolescente entre 11 e 18 anos.

(D)
O filho adotivo têm preferência na
partilha.

(E) Criança até 11 anos
Adolescente entre 11 e 18 anos.

(E)
O filho adotivo não tem direito à
herança.

completos;

____________________________________

____________________________________

9º O princípio do SUS que garante que todos
os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de
discriminação, têm direito ao acesso às
ações e serviços de saúde é o da(o)

6º Entre as opções a seguir, quais das
condutas
não
são
permitidas
ao
Coordenador do Conselho Tutelar do
Município de Custódia.

a) equidade.
(A)
Representar o Conselho Tutelar,
ativa, passiva, judicial e extra-judicialmente.

b) controle social.

(B)
Assinar sozinho a correspondência
oficial do Conselho Tutelar.

d) integridade.

(C)
Cumprir e
Regimento Interno.

fazer

comprimir

c) universalidade.
e) igualdade.

o

____________________________________

(D)
Elaborar,
juntamente
com
os
conselheiros, a escala de plantão e
atendimento, e dar ampla divulgação da
mesma.

10º Entre os deveres dos membros do
Conselho Tutelar, a alternativa que
corresponde a um deles consiste:

(E)
Apresentar um relatório anual das
atividades desenvolvidas.

(a) Prestar esclarecimentos
apenas quando lhe interessar.

____________________________________

(b) Desempenhar suas funções com zelo,
presteza e dedicação.

7º Havendo indícios da prática de crimes por
parte do Conselheiro Tutelar, o fato será
comunicado a(o):

(c) Manter conduta incompatível com o
desempenho da carreira.

ao

público

(d) Agir com parcialidade com o público,
desde quando identificar sua posição
econômico- financeira.

(a) Prefeito
(b) A Secretaria de Direitos Humanos

(e) Não deve residir no município onde
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trabalha, pois o contato com
conterrâneos dificulta o trabalho.

os
(a) O uso indevido de documentos referentes
à identidade dos menores é totalmente
vedado.

11º Em qual alternativa encontra-se produtos
proibidos
a
venda
à
crianças
e
adolescentes?

(b) Em qualquer caso, deverá ser preservada
a identidade da criança ou adolescente
atendido pelo Conselho Tutelar.
(c) Em hipótese alguma se deve preservar a
identidade de crianças e adolescente
atendidos pelo Conselho Tutelar, haja vista
que os programas de TV devem divulgar
essas identidades.

(a) Refrigerantes, biscoitos e balas.
(b) Roupas e sapatos.
(c) Bebidas alcoólicas, armas, munições e
explosivos.

(d) O membro do Conselho Tutelar será
responsável
pelo
uso
indevido
de
informações e documentos que requisitar
sobre a identidade de crianças e
adolescentes.

(d) Material escolar e brinquedos.
(e) Nenhuma das alternativas.

12º Para auxiliar no desempenho das
atribuições dos Conselhos Tutelares haverá
uma equipe de Assessoria Técnica composta
por profissionais das áreas de:

(e) A identidade dos menores deve ser
preservada para salvaguardar a proteção dos
seus direitos.
15º Na seção II dos Crimes em espécie do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
o art. 230 enfatiza que: Privar a criança ou o
adolescente de sua liberdade, procedendo à
sua apreensão sem estar em flagrante de ato
infracional ou inexistindo ordem escrita da
autoridade judiciária competente prevê pena:

(a) Direito, Administração e Pedagogia
(b) Direito, Assistência Social e
Psicopedagogia.
(c) Assistência Social, Psiquiatria e
Educação.
(d) Direito Conjugal, Direito Civil e
Pedagogia.
(e) Psicopedagogia, Cirurgião Dentista e
Direito.

(a) detenção de três anos

____________________________________

(c) detenção de seis meses a dois anos

13º As medidas socioeducativas
aplicadas em adolescentes que:

(d) pagamento de cestas básicas

(b) detenção de dois meses a um ano
são

(e) prisão domiciliar

(a) For órfão.
16º Dentre as alternativas abaixo, apenas 1
(UMA)
corresponde
às
penalidades
administrativas a que podem submeter-se os
membros do Conselho Tutelar:

(b) Não exercer o ato de votar nas eleições.
(c) For maior de 15 anos.
(d) Praticar ato infracional.
(e) Nenhuma das alternativas.
____________________________________

(a) Prisão domiciliar

14º Em relação à identidade da criança ou
adolescente atendidos pelo Conselho
Tutelar, marque a alternativa FALSA:

(b) Cassação dos direitos políticos
(c) Morte
(d) Suspensão do exercício da função
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(e) Perda da CNH (Carteira Nacional de
Habilitação)

(c) Trimestralmente
(d) Semanalmente
(e) Semestralmente

17º No exercício da suas atribuições, o
Conselho Tutelar deverá observar normas e
princípios previstos na Constituição Federal,
no Estatuto de Criança e do Adolescente e
na Convenção das Nações Unidas sobre os
Direitos da Criança. Dentre tais normas, a
alternativa que corresponde a uma delas é:

20º O que ocorre se os pais viajarem para o
exterior com seu filho(a) ainda criança sem
autorização do Conselho Tutelar?
(a) Não há necessidade de autorização, pois
estará acompanhado de ambos os pais.
(b) O Conselheiro dará ordem de prisão.
(c) Perderão a guarda de seu filho(a).

(a) Desconsideração de quaisquer direitos da
criança ou do adolescente.

(d) Serão enviados de volta para o Brasil sem
qualquer justificativa.

(b) Permissão de casos de abandono quando
se tratar de adolescentes infratores.

(e) Não há registro sobre este fato na lei.
____________________________________

(c) Aceitação de maus tratos quando a
situação for favorável.

21º Segundo O Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei 8069/90), É dever de
__________ prevenir a ocorrência de ameaça
ou violação dos direitos da criança e do
adolescente.

(d) Não acatamento de crianças na violação
de seus direitos.
(e) Proteção integral e prioritária dos direitos
da criança e do adolescente.
____________________________________

(a) Estado

18º Sobre a remuneração do Conselheiro
Tutelar, marque a alternativa correta:

(b) Família
(c) Conselheiro Tutelar
(d) Todos

(a) Não precisa ser remunerado o exercício
de Conselheiro Tutelar.

(e) Cada Criança e adolescente.

(b) A função de Conselheiro Tutelar será
remunerada, de acordo com o disposto em
Lei Municipal 1077/2015.

22º Dentre as questões a seguir, em qual
alternativa o Conselheiro Tutelar poderá
perder seu mandato?

(c) Só terá direito à remuneração os
Conselheiros Tutelares das capitais e regiões
metropolitanas.
(d) A remuneração pode ser paga ou não, a
critério do Conselho Municipal.

(a) Na fiscalização de famílias que maltratam
crianças;

(e) A remuneração dos Conselheiros será
calculada sobre 37% do orçamento federal.

(b) For condenado pela prática de crime
doloso ou culposo, contravenção penal ou
pela prática de infrações administrativas,
prevista na Lei nº 8.069/90;

19º De acordo com o disposto no Artigo 21,
da Lei Municipal 1077/2015, parágrafo IV, os
conselheiros devem se reunir:

(c) Incentivar as crianças e adolescentes a
frequentarem a escola;
(a) Mensalmente

(d) Contribuir em tudo com o Ministério
Público;

(b) A cada dois meses
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(e) Realizar as reuniões necessárias com o
colegiado.

(c) Em qualquer recinto público ou privado no
qual se encontrem crianças e adolescentes,
ressalvada a garantia constitucional de
inviolabilidade do domicílio.

23º O período do mandato dos Conselheiros
será de:

(d) Somente em locais privados, pois
crianças e adolescentes somente podem
estar nesses locais.

(a) dois anos

(e) Somente em locais públicos, pois a
Constituição Federal garante que crianças
não podem estar em locais públicos.

(b) três anos
(c) quatro anos

____________________________________

(d) cinco anos
26º Sobre os Plantões Centralizados é
INCORRETO afirmar:

(e) Até quando o governo quiser

24º Severino tem 22 anos e seu estado civil é
solteiro. Namora Severina a mais de dois
anos e pensa em adotar Aline que tem 12
anos de idade. Neste caso é correto afirmar:

(a) O plantão centralizado acontecerá em
uma ou mais sedes de Conselho Tutelar.

(a) Severino é muito jovem para assumir
responsabilidade de adoção.

(c) O Plantão Centralizado deve ter livro de
comparecimento próprio.

(b) Por Severino e Severina não serem
casados a responsabilidade com a criança se
torna mais difícil.

(d) O plantão centralizado terá no mínimo
dois Conselheiros para o seu funcionamento.

(b) Somente pode haver troca de escala
mediante
documento
assinado
pelos
Conselheiros Tutelares.

(e) Os plantões ficarão a cargo apenas e
exclusivamente de um conselheiro de acordo
a escolha do grupo.

(c) Só seria possível a adoção se a criança
fosse uma criança especial, neste caso
específico.

____________________________________

(d) Não será possível a adoção, pois o
adotante tem de ser, pelo menos, dezesseis
anos mais velho do que o adotando.

27º De acordo com a Lei Municipal nº
1077/2015, enfatiza, que o conselho
municipal dos direitos da criança e do
adolescente vincula-se, diretamente:

(e) A idade do adotante é compatível ao que
rege ao Estatuto da Criança e do
Adolescente.

(a) Ao Poder Legislativo.
25º No exercício de suas atribuições, o
Conselho Tutelar poderá transitar livremente:

(b) Ao Poder Executivo.
(c) Ao Poder Judiciário.

(a) Em qualquer recinto público, a qualquer
hora do dia ou da noite, mesmo que nele não
se encontrem crianças ou adolescentes.

(d) Aos três poderes.
(e) A Casa Civil.

(b) Em qualquer recinto privado, somente
durante o dia, não importando o disposto na
Constituição Federal sobre a inviolabilidade
do domicílio.
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(d) responderá pelo ato infracional, mas não
receberá medida socioeducativa por ser
considerado absolutamente incapaz, na
forma da lei.
28º No exercício da função no conselho, são
consideradas faltas graves, dentre outras
EXCETO:

(e) não responderá pelo ato infracional, mas
receberá medida socioeducativa.

(a) Usar da função em benefício próprio.
(b) Manter o Conselho fechado, durante
horário de expediente.
(c) Deixar de comparecer no plantão e no
horário estabelecido, sem justificativa.
(d) Romper sigilo em relação aos casos
analisados pelo Conselho Tutelar que
integre.
(e) Participação em eventos de capacitação.
____________________________________
29º O Conselho Tutelar dispõe de autoridade
para tomar medidas que visem proteger de
ameaça ou violação os direitos da criança e
do adolescente. Essa autoridade decorre:

(a) Da prefeitura
(b) Do presidente da câmara de vereadores
(c) Da lei
(d) Dos conselhos comunitários de gestão
(e) Do executivo estadual

30º O que acontecerá com um adolescente
de 17 anos de idade que furta uma pessoa
em plena praça publica:

(a) Responderá pelo ato infracional
receberá medida socioeducativa.

e

(b) Responderá pelo crime e receberá
medida socioeducativa.
(c) Não responderá pelo ato infracional e não
receberá medida socioeducativa.
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