CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PROVA OBJETIVA – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA)
1) Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/90,
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, é dever:
a) Da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público.
b) Somente dos pais.
c) Apenas da família e do poder público.
d) Exclusivamente do poder público.
e) Nenhuma das alternativas está correta.
2) As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus
ﬁlhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas para:
a) Conselho Tutelar.
b) Centro de Referência Especializada de Assistência Social - CREAS.
c) Justiça da Infância e da Juventude.
d) Ministério Público.
e) Centro de Referência da Assistência Social - CRAS.
3) A colocação em família substituta far-se-á mediante:
a) Guarda, tutela e doação.
b) Guarda, tutela e emancipação.
c) Guarda, tutela e adoção.
d) Guarda, tutela e determinação do Conselho Tutelar.
e) Guarda compartilhada.
4) Em observância ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que no
Capítulo V versa acerca do Direito à Proﬁssionalização e à Proteção no
Trabalho, assinale abaixo o texto correto do art. 60º.
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a) É interditado qualquer trabalho a menores de vinte anos, salvo a partir dos
dezenove anos, na condição de aprendiz.
b) É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na
condição de aprendiz.
c) É permitido trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos maiores de dez
anos.
d) É liberado o trabalho noturno de menores de 10 anos, salvo se estiverem
acompanhados de Conselheiro Tutelar ao Promotor de Justiça.
e) Todas as alternativas estão corretas.

5) Sobre o Conselho Tutelar, assinale a alternativa incorreta:
a) Foi instituído na perspectiva de desjudicializar e agilizar o atendimento de
crianças, adolescentes e famílias em risco social.
b) Possui autonomia funcional, não estando subordinado ao Prefeito, ao
Ministério Público e/ou ao Juiz da Infância e da Juventude.
c) Pode promover diretamente a execução de suas decisões sem necessidade
de recorrer ao Poder Judiciário, tendo a prerrogativa de requisitar serviços
públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e
segurança.
d) Sempre que entender necessário, pode promover o afastamento de criança
ou adolescente de sua família de origem e seu subsequente acolhimento
institucional, inclusive determinar adoções.
e) Tem o poder-dever de assessorar o Poder Executivo local na elaboração da
proposta orçamentária para planos e programas destinados ao atendimento de
crianças e adolescentes.

6) Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, em relação à medida
socioeducativa Da Liberdade Assistida, é correto aﬁrmar que:
a) Será aplicada sempre que se aﬁgurar a medida mais adequada para o ﬁm
de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente.
b) Será escolhida por deixar o adolescente privado de sua liberdade.
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c) Como forma de transição para o meio fechado, possibilitada a realização de
atividades externas, independentemente de autorização judicial.
d) Será aplicada em regime de semiliberdade para o ﬁm de acompanhar,
auxiliar e orientar o adolescente.
e) Nenhuma das alternativas está correta.
7) São linhas de ação da política de atendimento, EXCETO.
a) Serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e
adolescentes desaparecidos.
b) Municipalização do atendimento.
c) Políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para
aqueles que deles necessitem.
d) Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às
vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão.
e) Políticas sociais básicas.
8) Assinale a alternativa correta quanto aos atos infracionais:
a) Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção
penal.
b) São penalmente inimputáveis os menores de quatorze anos, sujeitos
exclusivamente às medidas socioeducativas.
c) A internação é medida de acolhimento familiar, por 90 (noventa) dias,
aplicada pelo Conselho Tutelar em razão da prática de furto simples.
d) A criança que pratica ato infracional pode ser responsabilizada e com isso
cumprir medida socioeducativa de internação, ﬁcando privada de sua liberdade.
e) Nenhuma das alternativas está correta.

9) São atribuições do Conselho Tutelar, exceto:
a) Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e
105, aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII.
b) Atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas
previstas no art. 129, I a VII.
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c) Encaminhar ao Ministério Público noticia de fato que constitua infração
administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente.
d) Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência.
e) Realizar acompanhamento escolar referente às notas de crianças e
adolescentes.
10) Na parceria Conselho Tutelar e escola de ensino fundamental, os
dirigentes destas devem comunicar os casos abaixo, de acordo com o
Art. 56 do ECA, exceto:
a) Maus-tratos envolvendo seus alunos.
b) Reiteração de faltas injustiﬁcadas e de evasão escolar, esgotados os
recursos escolares.
c) Elevados níveis de repetência.
d) Ausência dos responsáveis no acompanhamento do processo pedagógico
de crianças e adolescentes matriculados em escola pública.
e) Todas as alternativas estão corretas.
11) O Art. 70-A, do ECA trata do dever de todos para prevenir a ocorrência
de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Assim
sendo, assinale a alternativa correta no que diz respeito às ações da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no tocante a
essa prevenção.
a) Apoiar e incentivar às práticas de resolução pacífica de conﬂitos que
envolvam violência contra a criança e o adolescente.
b) Incluir, nas políticas públicas, ações que visem assegurar parcialmente os
direitos da criança e do adolescente, desde a atenção pré-natal, autorizados
por vezes castigos físicos.
c) Promover campanhas educativas anualmente para a divulgação do direito da
criança e do adolescente de serem educados e cuidados com o uso de castigo
físico, mas sem tratamento cruel ou degradante.
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d) Integrar apenas os órgãos do Poder Judiciário e o do Ministério Público para
atuar na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente,
deixando de fora os Conselhos Tutelares.
e) Nenhuma das alternativas está correta.
12) De acordo com o Art. 53 do ECA, “A criança e o adolescente têm
direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa,
preparo para o exercício da cidadania e qualiﬁcação para o trabalho[...]”.
Assim, à criança e ao adolescente são assegurados, no âmbito da
educação:
I – Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II – Acesso à escola pública e gratuita localizada em bairro a ser designado
exclusivamente pela
Secretaria de Educação;
III – Direito de ser respeitado por seus educadores;
IV – Proibição de participar em entidades estudantis ou sindicais.
Nesse sentido, após a leitura das aﬁrmativas, assinale a alternativa que esteja
correta:
a) I, II e III estão corretas.
b) II e IV estão corretas.
c) I e III estão corretas.
d) Somente a II está correta.
e) Todas estão corretas.
13) É proibida a venda à criança ou ao adolescente de:
I – Produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica
ainda que por utilização indevida;
II – Fogos de estampido e de artificio, exceto aqueles que pelo seu reduzido
potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de
utilização indevida;
III – Revistas e publicações a que alude o art. 78;
IV – Bilhetes aéreos.
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a) Apenas os itens I e II estão corretos.
b) Os itens II, III e IV estão corretos.
c) Apenas o item IV está incorreto.
d) Todas as opções estão corretas.
e) Todas as opções estão incorretas.

14) A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e
educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito
de opor-se a terceiros, inclusive aos pais, EXCETO:
a) Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção,
para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou
responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de
atos determinados.
b) A guarda não poderá ser revogada a qualquer tempo.
c) A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida,
liminar ou incidentemente, nos procedimentos de tutela e adoção por
estrangeiros.
d) A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para
todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.
e) O poder público estimulará, através de assistência jurídica, incentivos fiscais
e subsídios, o acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente
órfão ou abandonado.

15) Não são impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar:
a) Marido e mulher.
b) Tio e sobrinho.
c) Sogro e genro ou nora.
d) Irmãos.
e) Primos.
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16) Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98 do ECA, a
autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes
medidas, EXCETO:
Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente
são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei
forem ameaçados ou violados:
I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;
II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;
III - em razão de sua conduta. [grifo nosso]

a)Encaminhamento

aos

pais

ou

responsável,

mediante

termo

de

responsabilidade.
b) Prestação de serviços à comunidade.
c) Matricula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino
fundamental.
d) Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime
hospitalar ou ambulatorial.
e) Orientação, apoio e acompanhamento temporário.

17) Sobre o direito a vida e a saúde de crianças e adolescentes, marque a
opção correta:
Art. 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à
saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a:
I - manter registro das atividades desenvolvidas, através de
prontuários individuais, pelo prazo de dezoito anos;
II - identificar o recém-nascido mediante o registro de sua
impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem
prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade
administrativa competente;
III - proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de
anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como
prestar orientação aos pais; [grifo nosso]

a) Apenas a opção I esta correta.
b) Apenas a opção II esta correta.
c) Apenas a opção III esta correta.
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d) Todas as opções estão corretas.
e) Todas as opções estão incorretas.

18) De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) são
medidas socioeducativas aplicáveis ao adolescente que comente ato
infracional:
a) Advertência, tutela, internação, acolhimento institucional e medida protetiva.
b) Prestação de serviço à comunidade, internação e liberdade assistida.
c) Prestação de serviço à comunidade, adoção e tutela.
d) Internação, liberdade assistida, tutela e guarda.
e) Nenhuma das alternativas está correta.

19) De acordo com o Art. 241. Apresentar, produzir, vender, fornecer,
divulgar ou publicar, por qualquer meio de comunicação, inclusive rede
mundial de computadores ou internet, fotografias ou imagens com
pornografia

ou cenas

de

sexo explícito

envolvendo

criança

ou

adolescente: Redação dada pela Lei nº 10.764, de 12.11.2003), do Estatuto
da Criança e do adolescente (ECA), sofrerá penalidade de:
a) Reclusão de 04 a 08 anos e multa.
b) Prestação de serviços à comunidade.
c) Reclusão de 03 a 06 anos.
d) Multa.
e) Todas as alternativas estão incorretas.
20) O Conselho Tutelar recebeu a denúncia acerca da seguinte situação:
Ana de 9 anos, mora só com o pai, a mãe já é falecida. O pai, usuário de
drogas, sai alguns dias e deixa a menina com uma vizinha. Em
determinada ocasião, a vizinha teria buscado Ana na escola e contado
para professora que, muitas vezes, receava deixar a menina com o pai,
por suspeitar que ele abuse sexualmente da filha. No entanto, não
gostaria de denunciar porque, além de ser suspeita da denúncia, a
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menina ainda poderia ser levada para um abrigo. Após relato, a vizinha
pede que a professora mantenha isso em segredo. Frente a esta situação,
qual a atitude que a escola deve tomar:
a) Comunicar ao Conselho Tutelar a possível hipótese de maus tratos
envolvendo a sua aluna.
b) Combinar com a vizinha que não contará nada para ninguém, e caso
aconteça algo mais grave comunique a escola.
c) Procurar investigar nas atitudes da aluna alguma atitude que confirme a
denúncia.
d) Chamar o pai e confrontar a versão da vizinha, perante a direção da escola.
e) Observar atentamente, maior evidencia de abuso sexual, antes de denunciar
ao Conselho Tutelar.

