
                                                                                                          
 
 

 

Complementação da Fase de Capacitação para 
Habilitação à Candidatura ao Conselho Tutelar 

 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES 
 
1. A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo de preenchimento do cartão de respostas.  
2. Atenção na distribuição de seu tempo.  
3. O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado.  
4. Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, 

após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.  
5. Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões.  
6. O Gabarito Oficial será disponibilizado a partir das 15:00h do dia, 15 de julho de 2019, no site da Prefeitura de 

Sooretama. (http://www.sooretama.es.gov.br) 

 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA  
1. Confira atentamente se este caderno de perguntas, que contém 20 questões objetivas, está completo.  
2. Cada questão da Prova Objetiva(PO) conterá 4 (quatro) opções e somente uma correta.  
3. Confira se seus dados indicados no cartão de respostas estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique 

imediatamente ao Fiscal ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você deve assinar o cartão de respostas no 

espaço apropriado.   
4. Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.  
5. Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas 

indicadas seja a correta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________ 

Assinatura conforme identidade 

 
POLEGAR DIREITO 

 
 

   INSCRIÇÃO:   TIPO DE PROVA: 

        Geral   

           
           

  NOME:      
           



1) 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. 

 

2) A criança e o adolescente têm direito a proteção à 

vida e a saúde, mediante a efetivação de políticas 

sociais públicas. Com relação ao Poder Público 

responsável temos:  
(A) Poder Público Estadual e o Federal;  
(B) Poder Público Municipal e o Estadual;  
(C) Poderes, Federal, Estadual e Municipal;  
(D) Poder Público Federal e Distrital. 

 

3) No dia 13 de julho de 2019, o Estatuto da Criança 

e do adolescente, Lei Federal nº 8069 completará: 

(A) 30 anos;  
(B) 29 anos;  
(C) 10 anos;  
(D) 15 anos. 

 

4) De acordo com o ECA a única alternativa que 

não atende os Direitos Fundamentais da criança e 

do adolescente é:  
(A) Direito a filiar-se ao partido político;  
(B) Direito à Saúde;  
(C) Direito à Vida;  
(D) Direito à liberdade. 

 

5) A criança e o adolescente têm os seguintes 

direitos, EXCETO um, que está ERRADO. 

Assinale- o.  
(A) Atendimento em creche e pré-escola para as crianças 

de zero a seis anos de idade; 
 
(B) Acesso a escola pública e gratuita próxima de sua 

residência; 
 
(C) Direito de organização e participação em entidades 

estudantis;  
(D) Acesso a espetáculos independente de faixa etária. 

 

6) As crianças menores de dez anos só podem 

ingressar e permanecer nos locais de 

apresentação ou exibição de espetáculos públicos 

quando estiverem:  
(A) Em companhia de amiguinhos;  
(B) Em companhia de vizinho;  
(C) Acompanhadas dos pais ou responsável;  
(D) Acompanhado de outros adolescentes. 

7) É proibida a venda à criança ou ao adolescente, 

exceto:  
(A) Revistas infantis em quadrinhos;  
(B) Bebidas alcoólicas;  
(C) Fogos de estampido e artifícios sem exceção;  
(D) Bilhetes lotéricos e equivalentes. 

 

8) Com base no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), cada município deve ter no 

mínimo a seguinte quantidade de Conselhos 

Tutelares:  
(A) 02 (dois);  
(B) 04 (quatro);  
(C) 05 (cinco);  
(D) 01 (um). 

 

9) Considera-se criança para efeitos do ECA:  
(A) Criança de até 5 anos;  
(B) Criança de até 10 anos;  
(C) Criança de até 12 anos de idade incompletos; 

(D) Apenas as crianças sem a proteção familiar. 

 

10) O ECA em seu Art. 31, esclarece que a colocação 

em família substituta estrangeira constitui 

medida excepcional, somente admissível na 

modalidade de:  
(A) Guarda;  
(B) Adoção;  
(C) Guarda provisória;  
(D) Tutela. 

 

11) Não são atribuições do Conselho Tutelar:  
(A) Representar o Poder Judiciário nas questões relativas 

aos menores;  
(B) Atender e aconselhar os pais ou responsável;  
(C) Requisitar certidões de nascimento e de óbito de 

criança ou adolescente quando necessário; 

(D) Expedir notificações. 

 

12) Considera-se adolescente, para efeitos do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, a pessoa 

com idade:  
(A) Entre quatorze e dezoito anos;  
(B) Entre doze e dezoito anos;  
(C) Entre treze e dezoito anos;  
(D) Entre quatorze e 21 anos. 

 

13) O poder familiar será exercido pelo pai e pela 

mãe, com: 

(A) Prioridade da Mãe;  
(B) Prioridade do Pai; 

(C) Igualdade de condições;  
(D) Prioridade do provedor.  



14) Segundo o art. 19 § 2º do ECA, toda criança ou adolescente que estiver inserido em 

programa de acolhimento institucional, sua permanência não se prolongará por mais de: 

(A) 08 (oito) meses;  
(B) 06 (seis) meses;  
(C) 01 (um) ano;  
(D) 02 (dois) anos. 

 

15) Entende-se  por  família  natural  a  comunidade  
formada: 

(A) Pelos pais e seus descendentes;  
(B) Pelos avós;  
(C) Pelos provedores;  
(D) Pelos parentes. 

 

16) A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo por: 

(A) Ato do Conselho Tutelar;  
(B) Ato Judicial;  
(C) Ato do Conselho Sindical;  
(D) Ato do Ministério Público. 

 

17) Para que maiores de dezoito anos possam adotar será necessário: 

(A) Serem casados;  
(B) Serem funcionários públicos;  
(C) Serem solteiros;  
(D)  Independe do estado civil. 

 

18) O que não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar? 
(A) A falta ou a carência de recursos materiais; 

(B) O castigo imoderado ao filho; 

(C) O abandono do filho menor; 

(D) Exploração da mão de obra infantil. 

 

19) É proibido qualquer trabalho a menores de____, 

salvo na condição de aprendiz. 
(A) 13 anos;  
(B) 18 anos; 

(C) 14 anos; 

(D) 17 anos. 

 

20)   
21) A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas: 

(A) Pelo Conselho Tutelar;  
(B) Pelo Poder Legislativo;  
(C) Pelo Poder Judiciário;  
(D) Pelo Poder Executivo. 

 

 

 

 

 

 

BOA PROVA!  


