PROVA OBJETIVA TIPO 2 DO CONSELHO TUTELAR DE SALGUEIRO – 2019.
PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA, DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA O
QUADRIÊNIO 2019/2023.
PRIMEIRA ETAPA: EXAME DE CONHECIMENTOS BÁSICOS E ESPECÍFICOS.
DATA: 07/07/2019 LOCAL: ESCOLA DOM MALAN. HORÁRIO: 08.00 AS 12.00 h.
INSTRUÇOES PARA SEREM LIDAS ANTES DE INICIAR À PROVA.

(01) Não é permitido durante a realização da prova a utilização de livros, impressos, máquinas de calcular, radio,
telefone celular (que deverá ser mantido desligado), ou qualquer utensílio que emita informações.
(02) Durante a realização da prova o candidato não deve levantar-se, nem se comunicar com outros candidatos.
(03) O candidato ao receber o caderno de questões deverá conferi-lo, caso esteja incompleto ou tenha qualquer
defeito, deverá solicitar ao monitor de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores neste sentido.
(04) O caderno de questões é composto de 50 (cinqüenta) questões objetivas de múltipla escolha.
(05) Leia cuidadosamente cada questão, assinalando somente uma opção.
(06) Ao receber o Cartão Resposta verifique se os dados estão corretos: seu nome, número de sua inscrição e o
nome do cargo para o qual foi inscrito.
(07) Use somente caneta esferográfica azul ou preta.
(08) Para preencher o Cartão Resposta, observe seguinte: Preencha com um (X) a área reservada à letra
correspondente à resposta que julgar correta. Sua resposta não será considerada se: - houver marcação de duas ou
mais opções; - a área correspondente à resposta não estiver marcada; - não houver opção assinalada; - houver
ultrapassado os limites da área reservada à letra correspondente à resposta.
(09) Não deixe qualquer questão em branco.
(10) Assine cartão Resposta dentro do espaço reservado.
(11) Não escreva no espaço reservado à inscrição/prova, inserido na parte superior do cartão.
(12) Não será fornecido outro Cartão Resposta, portanto, o mesmo não deverá ser rasurado, dobrado, amassado ou
rasgado.
(13) É proibido o uso de qualquer tipo de corretivo no Cartão Resposta, esclarecendo-se que tal prática impedirá a
análise correta da resposta dada, invalidando assim a referida resposta.
(14) A duração da prova é de 4h (quatro horas). Iniciada a mesma, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes
de completado o tempo mínimo de 1h (uma hora). Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, sendo
somente liberados quando o último deles tiver concluído a prova, devendo os mesmos sair juntos do local de prova.
(15) Por razões de segurança, o candidato (a) que se retirar da sala antes das 11.30 não poderá levar consigo o
caderno de questões da prova, devendo ser devolvido juntamente com o cartão resposta.

Assinatura: __________________________________________ RG nº____________________ Inscrição nº ______.
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DE SALGUEIRO/PE – COMDICAS.

TEXTO BASE.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
sancionado Em 13 de julho de 1990, é o
principal instrumento normativo do Brasil sobre
os direitos da criança e do adolescente. O
ECA incorporou os avanços preconizados na
Convenção sobre os Direitos da Criança das
Nações Unidas e trouxe o caminho para se
concretizar o Artigo 227 da Constituição
Federal, que determinou direitos e garantias
fundamentais a crianças e adolescentes.
Considerado o maior símbolo dessa nova
forma de se tratar a infância e a adolescência
no país, o ECA inovou ao trazer a proteção
integral, na qual crianças e adolescentes são
vistos como sujeitos de direitos, em condição
peculiar de desenvolvimento e com prioridade
absoluta.
Também
reafirmou
a
responsabilidade da Família, Sociedade e
Estado de garantir as condições para o pleno
desenvolvimento dessa população, além de
colocá-la a salvo de toda forma de
discriminação, exploração e violência.
01. Tendo como referência, o texto base, e
as regras de aplicação do ECA: Julgue e
analise os itens subseqüentes.
I – O ECA – Estatuto da Criança e do
Adolescente, em seu Artigo 1º, dispõe sobre a
Proteção Integral às crianças e adolescentes;
II – De acordo com o Art. 2º Considera-se
criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até
doze anos de idade completos, e
adolescentes aquela entre doze e dezoito
anos de idade incompletos.
III – De acordo com o Parágrafo Único do
Artigo 2°, As regras do ECA podem ser
aplicadas excepcionalmente, aos adultos com
idade entre 18 e 21 anos;
IV - Art. 3º - A criança e o adolescente gozam
de todos os direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana, sem 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.

Com base nas afirmações acima, assinale a
alternativa CORRETA.
a) As afirmações I e II estão Corretas;
b) As afirmações II e III estão corretas;
c) As afirmações I, III e IV estão corretas;
d) As afirmações I, II, III e IV estão corretas.
02. Com Ênfase no Art. 4º do ECA , o qual
preconiza que - 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.
Parágrafo único. - A garantia de prioridade
compreende:
I - Primazia de receber proteção e socorro em
quaisquer circunstâncias;
II- Precedência de atendimento nos serviços
públicos ou de relevância Pública;
III - Preferência na formulação e na execução
das políticas sociais públicas;
IV- Destinação privilegiada de recursos
públicos nas áreas relacionadas com a
proteção à infância e à juventude.
Com base nas afirmações acima, assinale a
alternativa CORRETA.
a) As afirmações I e II estão Corretas;
b) As afirmações I e III estão corretas;
c) As afirmações I, III e IV estão corretas;
d) As afirmações I, II, III e IV estão corretas.
03. Analise os itens a seguir, todos
baseados no ECA – Estatuto da Criança e
do Adolescente, em seguida assinale a
opção CORRETA:
I – O Artigo 5º do ECA, preconiza que:
“Nenhuma criança ou adolescente será objeto
de
qualquer
forma
de
negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão, punido na forma da Lei qualquer
atentado, por ação ou omissão, aos seus
direitos fundamentais”;
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II – O Art. 7º do ECA, estabelece que: A
Criança e o Adolescente têm direito à proteção
á 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”;
III – O Texto do Art. 8º do ECA, diz que:
“somente após o nascimento, a criança será
protegida pelo ECA;
IV – Segundo o Art. 53 do ECA, a criança e o
adolescente têm o direito de ser desrespeitado
pelos seus educadores;
Analise as afirmações acima e assinale a
alternativa CORRETA:
a)
b)
c)
d)

Os itens I e III estão corretos;
Os itens I e II estão corretos;
Os itens II e IV estão corretos;
Os itens III e IV estão corretos.

04. Como enfatiza o Artigo 16 do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, - O
direito à
liberdade compreende os
seguintes aspectos:
I – Ir, vir e estar nos logradouros privados e nos
espaços
comunitários,
ressalvadas
às
restrições legais;
II – Participar da vida familiar e comunitária,
sem discriminação;
III – Opinião e expressão;
IV – Crença e culto religioso.
Está correto o que se afirma em:
a) I e II, respectivamente;
b) Apenas II;
c) I, II, III e IV respectivamente;
d) Apenas IV, respectivamente.
05. Analise as situações abaixo e em
seguida, assinale os itens que estão em
desacordo com o ECA - (Estatuto da
Criança e do Adolescente).
I – O Artigo 16 do ECA, diz que a Criança e o
Adolescente têm o direito de ir, vir e estar nos
logradouros
públicos
e
nos
espaços
comunitários, ressalvadas às restrições legais;
II- É garantido pelo ECA, o acesso de toda
Criança e Adolescente à Defensoria Pública,
ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, por
qualquer dos seus órgãos;

III – Segundo o ECA, na Educação de crianças
e Adolescentes é vedado ao padrasto e a
madrasta impelir castigos físicos. Essa atitude
é direito restrito dos pais naturais.
IV – De acordo com o Art. 54, Parágrafo 2º
do ECA, o não oferecimento do Ensino
Fundamental por parte do Estado acarreta a
responsabilidade pessoal dos pais, que devem
procurar uma Escola onde quer que seja.
Com base nas afirmações acima, assinale a
alternativa CORRETA:
a)
b)
c)
d)

Os itens I e III estão corretos;
Os itens II e IV estão incorretos;
Os itens II e III estão corretos;
Os itens III e IV estão Incorretos.

06. De acordo com o Art. 19 do Estatuto da
criança e adolescente, que dispõe a cerca
do Direito à Convivência Familiar e
Comunitária, julgue as assertivas abaixo, e
em seguida, Marque a alternativa que
apresenta a opção CORRETA:
I – É direito da criança e do adolescente ser
criado e educado no seio de sua família e,
excepcionalmente em família substituta,
assegurada a Convivência Familiar e
Comunitária em ambiente que garanta o seu
desenvolvimento parcial (Redação dada pela Lei
nº 13.257, de 2016).
II – Toda criança ou adolescente que estiver
inserido em programa de acolhimento familiar
ou institucional terá a sua situação reavaliada a
cada seis meses; devendo a autoridade
judiciária competente decidir de forma
fundamentada
pela
possibilidade
de
reintegração familiar ou colocação em família
substituta;
III – A Permanência da criança e do
Adolescente em programa de Acolhimento
Institucional não se prolongará por mais de 24
meses, salvo comprovada necessidade que
atenda ao seu superior interesse devidamente
fundamentada pela autoridade judiciária;
IV – Será garantida a Convivência Parcial da
criança com a mãe adolescente que estiver em
acolhimento Institucional (Redação dada pela
lei 13.509, de 2017).
Com base nas afirmações acima, assinale a
alternativa CORRETA:
a)
b)
c)
d)

Os itens I e III estão corretos;
Os itens II e IV estão corretos;
Os itens II e III estão corretos;
Os itens I, II, III e IV estão Incorretos.
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07. Analise as afirmações abaixo e escolha
a alternativa CORRETA, tendo como base, o
Art. 23 do ECA:
I – O Poder Familiar é exercido em igualdade
de condições entre a mãe e o pai, sendo que
as pendências deverão ser resolvidas pelo
Juiz;
II – A falta de Carência de recursos materiais é
motivo suficiente para a suspensão ou perda
do Poder Familiar;
III – Os pais que arruinarem os bens dos seus
filhos podem sofrer suspensão do poder
familiar.
a) As afirmações I e III estão corretas;
b) As afirmações I e II estão corretas;
c) As afirmações II e III estão corretas;
d) As afirmações I, II e III estão corretas.
08. Como define o Art. 25, o ECA entende
por “Família Natural” de uma criança ou
adolescente, a comunidade formada por:
a) Pai e ou mãe, avós, irmãos e primos;
b) Pai e ou mãe e os seus descendentes;
c) Pai e ou mãe, avos, irmãos, tios e primos;
d) Pai e ou mãe, avós e padrinhos.
09. Assinale a alternativa CORRETA, de
acordo com o Art. 27 do ECA:
a) O reconhecimento da filiação só pode ser
feito por meio de ação judicial;
b) O reconhecimento da filiação pode, a
qualquer tempo ser revogável;
c) A Natureza Jurídica do estado de filiação é
de direito da Personalidade;
d) O direito ao reconhecimento da filiação
prescreve em 20 anos.
10- Cristina deverá ser colocada em família
substituta. De acordo com o Artigo 28,
parágrafo 2º do ECA, para que isso
aconteça,
será
necessário
o
seu
consentimento, colhido em audiência, caso
ela já tenha completado:
a) 08 anos;
b) 10 anos;
c) 11 anos;
d) 12 anos.

11. Assinale a alternativa INCORRETA, - de
acordo com o Artigo 28 do ECA. A Criança
ou o Adolescente podem ser retirados da
Convivência Familiar e colocados em
“Família Substituta”. A família Substituta é
aquela adquirida por meio da:
a) Curatela;
b) Guarda;
c) Tutela:
d) Adoção.
12. Analise as assertivas abaixo, todas
relativas ao Estatuto da Criança e do
adolescente (ECA), e em seguida escolha a
assertiva correta:
I – De acordo com o Art. 48 do ECA, 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
anos;
II – Só podem adotar os maiores de 21 anos,
independentemente do estado civil;
III – Conforme o Art. 19, parágrafo 1º, do
ECA, - Toda criança ou adolescente que
estiver incluída em programa de acolhimento
familiar ou institucional terá sua situação
reavaliada, no máximo, a cada três meses;
IV – A Permanência de criança ou adolescente
em programa de acolhimento Institucional, não
se prolongará por mais de cinco anos, salvo
comprovada necessidade;
V – Toda criança e adolescente tem o direito de
ser educado no seio da sua família e,
excepcionalmente, em família substituta,
assegurada
a
convivência
familiar
e
comunitária, em ambiente livre da presença de
pessoas
dependentes
de
substâncias
entorpecentes.
A partir dessa análise, com base nas
assertivas acima, podemos concluir que,
estão CORRETAS apenas:
a) As assertivas I, II e III estão corretas;
b) As assertivas I, III e V estão corretas;
c) As assertivas I, IV e V estão corretas;
d) As assertivas II IV e V estão corretas.
13. Em Consonância com o Artigo 63 do
ECA, A formação Técnico-profissional dos
adolescentes, obedecerá aos seguintes
princípios:
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I – Garantia de acesso obrigatório ao ensino
regular;
II
–
Atividade
compatível
com
o
desenvolvimento do adolescente;
III – Horário usual para o exercício das suas
atividades.
Das afirmativas dadas, a alternativa que
apresenta INCORREÇÂO é:
a)
b)
c)
d)

I e II estão incorretos;
I e III estão incorretos;
II e III estão incorretos;
Todos os itens estão incorretos.

14. De acordo com o Art. 67 do ECA,
Ao
adolescente empregado, aprendiz, em
regime familiar de trabalho, aluno de escola
técnica,
assistido
em
Entidade
governamental ou não governamental, é
vedado o trabalho:
I – Diurno;
II - Perigoso insalubre ou penoso;
III – realizado em locais adequados e salubres;
IV – realizado em horários e locais que não
permitam a frequência na escola.
Tendo analisado as assertivas acima, podese afirmar que os itens:
a) I II, e III estão corretos;
b) I II e III estão incorretos;
c) I III e IV estão corretos;
d) II e IV estão corretos.
15. A Constituição Federal veda o trabalho
ao menor de 16 anos. Porém, permite que a
pessoa maior de 14 anos de idade exerça o
trabalho na condição de aprendiz. De
acordo com o Artigo 67, Inciso IV do ECA, o
aprendiz:
a) Pode realizar qualquer tipo de trabalho,
desde que seja até às 24 horas;
b) Pode realizar trabalho em local insalubre,
desde que devidamente autorizado pelos pais
ou responsável;
c) Não pode trabalhar em horários e locais que
não permitam a sua frequência na Escola;
d) Todas as alternativas anteriores estão
corretas.

16. Nos termos do Artigo 86 do Estatuto da
criança e do Adolescente. “A Política de
atendimento dos direitos da Criança e do
Adolescente Far-se-á através de um
conjunto
articulado
de
ações
governamentais e não governamentais, da
União, Estados, do Distrito federal e dos
Municípios.” Sendo assim: são linhas de
ação da Política de atendimento:
a) Políticas Sociais básicas;
b) Políticas e programas de Assistência Social,
em caráter supletivo, para aqueles que deles
necessitem;
c) Serviços especiais de prevenção e
atendimento médico e Psicossocial às vítimas
de negligência, maus tratos, exploração, abuso,
crueldade e opressão;
d) - Não aplicação da proteção Jurídica –
Social por entidades de defesa dos direitos da
criança e do adolescente.
17. No que Concerne o Art. 91 do ECA, As
Entidades não governamentais (ONGS.)
somente poderão funcionar depois de
registradas no ________, o qual comunicará
o registro ao _____________ e à autoridade
judiciária da respectiva localidade.
As lacunas acima indicadas estarão
CORRETAMENTE preenchidas com os
seguintes órgãos:
a) Conselho Tutelar e Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e Adolescente-COMDICAS;
b) Conselho Municipal da Criança e
Adolescente e Conselho Municipal de
Assistência Social;
c) Conselho Estadual da Criança e Adolescente
– CEDCA e Conselho Tutelar;
d) Conselho Municipal dos Direitos da criança e
adolescente – COMDICAS e Conselho Tutelar.
18. A lei Federal Nº 8.069/90, Instituiu
direitos Fundamentais às crianças e
adolescentes de todo o Brasil. O Artigo 93
estabelece que:
“AS Entidades que mantenham programas” de
acolhimento Institucional poderão, em caráter -------------------- e de urgência, acolher crianças
e adolescentes sem prévia determinação da
autoridade competente, fazendo comunicação
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do fato em até ------------- ao -------------------, sob
pena de responsabilidade.
Indique a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas do texto:
a) Excepcional – 12 (doze) dias úteis, - juiz da
infância e juventude;
b) Decisivo – 24 (Vinte e quatro horas Conselho Tutelar).
c) Excepcional 24-vinte e quatro horas Juiz da infância e Juventude.
d) Definitivo - 48 horas (quarenta e oito horas)
– Conselho tutelar.
19. No tocante ao Artigo 98, Inciso III, do
ECA, As medidas de proteção à criança e
ao adolescente são aplicáveis sempre que
os direitos reconhecidos no Estatuto da
criança e do Adolescente (ECA) forem
ameaçados ou violados:
a) Por ação ou omissão da Sociedade ou do
Estado;
b) Por falta, omissão ou abuso dos pais ou
responsável;
c) Em razão da sua própria conduta;
d) Todas as alternativas anteriores estão
corretas.
20. Assinale a alternativa que contêm
apenas as medidas socioeducativas. De
acordo com o Art. 112 do ECA;
a) Advertência, reparação de danos e
colocação em abrigo;
b) Prestação de serviços à comunidade,
reparação de danos e inclusão de tratamento á
alcoólatra.
c) Prestação de serviços à comunidade,
liberdade assistida e Semiliberdade.
d) Semiliberdade, internação e colocação em
família substituta.
21. Sobre as medidas socioeducativas,
assinale a alternativa INCORRETA. De
acordo com o Art. 117, do ECA.
a) A advertência consistirá em admoestação
verbal, que será reduzida a termo e assinada;
b) A prestação de serviços comunitários
consiste na realização de tarefas gratuitas de
interesse geral, por período indeterminado,
junto ás entidades assistenciais, Hospitais,

Escolas,
e
outros
estabelecimentos
congêneres;
c) Em se tratando de ato infracional com
reflexos patrimoniais, a autoridade poderá
determinar, se for o caso, que o adolescente
restitua a coisa, promova o ressarcimento do
dano, ou, por outra forma, compense o prejuízo
da vítima;
d) A liberdade assistida será adotada sempre
que se afigurar a medida mais adequada para
o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o
adolescente.
22. Assinale a alternativa CORRETA. Tendo
como base legal o Art. 118 do ECA.
a) A medida de segurança não poderá ser
aplicada ao adolescente, tendo em vista ser
medida para maior de idade que apresenta
periculosidade;
b) No caso de adolescente doente mental, será
aplicada medida socioeducativa de internação;
c) o juiz não poderá cumular medidas
socioeducativas, mesmo que compatíveis;
d) O Juiz não poderá substituir as medidas
sócio educativas umas pelas outras.
23. No que concerne às medidas
socioeducativas, analise as assertivas
abaixo em seguida, Indique a assertiva
INCORRETA:
a) A Prestação de Serviços à Comunidade será
fixada pelo prazo mínimo de seis meses,
conforme preconiza o art. 117 do ECA;
b) Na hipótese de aplicação da medida sócio
educativa de liberdade assistida não é
obrigatória a intimação pessoal do adolescente,
como reza o Art. 119 do ECA;
c) As medidas Socioeducativas de privação da
liberdade estão sujeitas ao princípio da
brevidade, excepcionalidade e respeito à
peculiar
condição
de
pessoa
em
desenvolvimento, como estabelece o Art. 121
do ECA;
d) A medida de Semiliberdade possibilita a
realização
de
atividades
externas,
independentemente de autorização judicial,
como enfatiza o Art. 120 do ECA.
24. Com relação à medida socioeducativa de
internação, prevista no Art. 121, parágrafo
5º do ECA, analise os itens a seguir:
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I - Quando da apuração de ato infracional
praticado por adolescente, não há exigência de
defesa técnica realizada por advogado ou
defensor público;
II É possível à aplicação de internação
provisória pelo prazo máximo de 55 dias;
III – A liberação compulsória será aos 21 anos
de idade;
IV – A Internação não comporta prazo
determinado e deve ser reavaliada a cada seis
meses.

deverão comunicar ao Conselho Tutelar, os
casos de maus tratos envolvendo os seus
alunos.

Está CORRETO o que se afirma apenas em:

27. Em conformidade com o Artigo 134,
Incisos I ao V do ECA, Aos membros do
Conselho Tutelar, são assegurados os
seguintes Direitos:

a)
b)
c)
d)

I, II e III
III
II, III e IV
I, II e IV.

25. Sobre o Conselho Tutelar, assinale a
alternativa Incorreta, de acordo com o Art.
131 do ECA.
a) É um órgão permanente não vinculado ao
poder Judiciário, encarregado pela sociedade
de zelar pela proteção dos direitos das crianças
e adolescentes;
b) Cada município deverá, obrigatoriamente, ter
pelo menos um Conselho Tutelar;
c) Cada conselho tutelar é composto por cinco
membros escolhidos pela comunidade local;
d) Os membros do conselho tutelar terão
mandato de quatro anos, permitida uma
recondução.
26. Julgue os itens subsequentes, todos
relacionados ao ECA, em seguida, assinale
a alternativa CORRETA:
I – Conforme o ECA, a criança e o adolescente,
têm direito à proteção à vida e à saúde;
II – Segundo o Art. 133 do ECA, um dos
requisitos para a candidatura a membro do
Conselho Tutelar é ter entre 16 a 21 anos;
III – Uma das atribuições do Conselho Tutelar é
atender e aconselhar os pais ou responsável
sobre a obrigação de matricular o filho ou
pupilo e acompanhar a sua frequência e o seu
aproveitamento escolar, de acordo com o Art.
136, em consonância com o Artigo 129,
Incisos I ao VII do ECA;
IV – Ao tratar do direito da criança e
adolescente na Educação, o ECA em seu
Artigo 56, determina que os dirigentes dos
estabelecimentos do Ensino Fundamental,

Podemos afirmar que, estão CORRETOS, os
seguintes itens:
a)
b)
c)
d)

I III e IV estão corretos;
I II e III estão corretos;
II III e IV estão corretos;
Todos os itens estão corretos

a) Cobertura previdenciária gozo de férias
semestrais remuneradas, acrescidas de 1/3(um
terço) do valor da remuneração mensal e
licença-maternidade.
b) Licença – maternidade, gratificação natalina
e licença-paternidade;
c) Cobertura previdenciária, adicional de tempo
de serviço e gozo de férias anuais
remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do
valor da remuneração mensal.
d)
Licença-maternidade,
cobertura
previdenciária e gozo de férias semestrais
remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do
valor da remuneração mensal.
28. Analise as assertivas abaixo, todas
relativas ao Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), e em seguida escolha a
assertiva correta:
I – O Artigo 134, Parágrafo Único, traz em
suas entrelinhas que, “Constará da lei
Orçamentária Municipal – (LOA), e a do Distrito
Federal, A Previsão dos Recursos necessários
ao funcionamento do Conselho Tutelar e à
remuneração e à formação continuada dos
Conselheiros Tutelares”. (Redação dada pela
lei Nº 12.696, de 2012);
II – O Artigo 139 do ECA, traz em seu bojo,
que: “ O processo para a escolha dos membros
do Conselho Tutelar será estabelecido em Lei
Municipal
e
será
realizado
sob
a
responsabilidade do Conselho Municipal dos
Direitos da criança e do Adolescente –
COMDICAS, sob a fiscalização do Poder
Judiciário e do Ministério Público. (Redação
dada pela lei Nº 8.242, de: 12.10.1991);
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III - A LOA – Lei Orçamentária Municipal
deverá estabelecer a Dotação orçamentária
específica para a Implantação, Manutenção e
Funcionamento, dos Conselhos Tutelares, mas,
não garante a dotação específica para o
processo de Escolha, custeio, com a
remuneração, formação continuada e à
execução das suas atividades.
IV – A Remuneração dos membros do
Conselho Tutelar deverá ser proporcional à
relevância e à complexidade das atividades
desenvolvidas, e à sua revisão far-se-á na
forma estabelecida na Legislação Municipal
local;
V
–
O
Conselho
Tutelar
exercerá
exclusivamente às atribuições previstas na Lei
Federal Nº 8.069/1990, de: 13 de julho de
1990, podendo ser criadas novas atribuições
por ato de quaisquer outras autoridades do
Poder Judiciário, Ministério Público, Poder
Legislativo e Poder Executivo Municipal.
Podemos afirmar que, estão INCORRETOS,
os seguintes itens:
a)
b)
c)
d)

I, III e V
II, III e V
III, IV e V
I, II, III, IV e V.

29. Dentre as medidas de proteção abaixo.
Assinale aquela que não pode ser aplicada
diretamente pelo Conselho Tutelar à criança
e ao adolescente. De acordo com o artigo
136, Inciso VI do ECA.
a)
Requisição
de
tratamento
médico,
psicológico ou psiquiátrico, em regime
hospitalar ou ambulatorial;
b) Inclusão em programa oficial ou comunitário
de auxílio, orientação e tratamento às
alcoólatras e Toxicômanos;
c) Abrigo em entidades;
d) Colocação em família substituta.
30. Na hipótese de uma professora do
Ensino fundamental suspeitar que um dos
seus alunos, de 08 anos de idade, está
sendo vítima de agressões físicas, deverá a
mesma realizar comunicação do fato a (ao):
a) Ao juízo da Infância e da juventude;
b) À autoridade policial, que deverá instaurar
Inquérito Policial;

c) Ao Conselho tutelar da localidade;
d) Ao Ministério Público.

QUESTÕES RELACIONADAS À RESOLUÇÃO Nº 170
– CONANDA E A LEI MUNICIPAL 1138/94.

31. Em relação aos Deveres e Vedações dos
Membros do Conselho Tutelar, de acordo com a
Resolução 170 do CONANDA, assinale a opção
CORRETA:
a) O Conselheiro Tutelar deve Manter conduta pública
ilibada;
b) O Conselheiro Tutelar deve Zelar pelo prestígio da
Instituição:
c) O Conselheiro Tutelar deve Indicar os fundamentos de
seus pronunciamentos administrativos submetendo á sua
manifestação á deliberação do colegiado;
d) Todas as alternativas estão corretas.
32. - A lei Municipal Nº 1.138/94, Dispõe sobre a
política de Atendimento aos Direitos das crianças e
Adolescentes em nosso município e estabelece ás
normas para a sua aplicação, esta referida lei,
institucionalizou, entre outras medidas:
I – O COMDICAS;
II – O COMDICAS e o CONSELHO TUTELAR;
III – O CEMAS – Conselho Municipal de Assistência
Social.
IV – O COMDICAS, O CONSELHO TUTELAR e o
FUNDECA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente.
Com base nas informações acima, podemos afirmar
que:
a) Está correto apenas o item I;
b) Está correto apenas o item IV;
c) Estão corretos apenas os itens I e III;
d) Estão corretos apenas os itens I, II e IV.
33. A Política Municipal de Atendimento aos Direitos
da criança e do Adolescente, estabelecidas pela lei
Municipal Nº 1.138/1994, tem como principais normas
para a sua aplicação, entre outras medidas tais
como:
I – Políticas Sociais básicas de Educação, Saúde,
recreação, esporte, Cultura, lazer, profissionalização e
outras, assegurado o direito á vida, à liberdade, ao
tratamento com dignidade e à Convivência familiar e
Comunitária;
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II – Políticas e programas de Assistência Social, em
caráter supletivo, para aqueles que dela necessitem;
III – Garantias de espaços e eventos públicos de
programações culturais, esportivas e de lazer para a
Infância e a Adolescência;
IV – Serviços essenciais visando à prevenção e o
atendimento Médico e Psicossocial ás vítimas de
negligências, discriminação, exploração, violências e
opressão.
Está correto o que se afirma em:
a) I e II, respectivamente;
b) Apenas II;
c) I, II, III e IV, respectivamente,
d) Apenas IV, respectivamente.
34. Com relação à função, qualificação, e os direitos
dos membros do Conselho Tutelar, os itens abaixo
estão corretos, EXCETO:
a) A função de membro do Conselho Tutelar exige
dedicação exclusiva, não sendo vedado o exercício
concomitante de qualquer outra atividade pública ou
privada;
b) A função de membro do Conselho tutelar será
remunerada, de acordo com o disposto na legislação
local;
c) A remuneração deve ser proporcional à relevância e
complexidade da atividade desenvolvida, e a Sua revisão
far-se-á na forma estabelecida pela legislação local;
d) A função de membro do Conselho Tutelar exige
dedicação exclusiva, portanto, sendo proibido o exercício
concomitante de qualquer outra atividade pública ou
privada.
35. De acordo com o Artigo 32 da Resolução Nº 170
do CONANDA, no exercício das suas atribuições, O
Conselho Tutelar deverá observar as seguintes
normas e princípios, especialmente. Marque a opção
correta:
a) Condição da criança e adolescente como sujeitos de
direitos;
b) Proteção Integral e prioritária dos direitos da criança e
adolescente;
c) Responsabilidade da família, da comunidade, da
sociedade civil em geral, e do poder Público pela plena
efetivação dos Direitos assegurados as crianças e
adolescentes;
d) Todas as alternativas estão corretas.

36. Com relação à Autonomia do Conselho Tutelar e
a sua articulação com os demais órgãos na garantia
dos Direitos das crianças e adolescentes, assinale a
alternativa INCORRETA.
a) O Conselho tutelar exercerá exclusivamente as
atribuições previstas na Lei Federal 8.069/90, não
podendo ser criadas novas atribuições por ato de
quaisquer outras autoridades do Poder Judiciário,
Ministério Publico, Poder Legislativo ou poder Executivo
Municipal;
b) A atuação do Conselho Tutelar deve ser voltada à
solução efetiva e definitiva dos casos atendidos, com o
objetivo de desjudicializar, desburocratizar e agilizar o
atendimento das crianças e adolescentes, de acordo
com a lei Nº 8.069/90;
c) O Caráter resolutivo da Intervenção do Conselho
Tutelar Impede que o Poder Judiciário seja informado
das providências tomadas sempre que for necessário;
d) O Conselho tutelar é um órgão de Caráter
Permanente, autônomo e não jurisdicional.
37. No que se refere ao processo de escolha dos
Membros do Conselho Tutelar e as diretrizes que
serão observadas de acordo com o Artigo 5º da
Resolução 170 do CONANDA é CORRETO afirmar
que:
a) O processo de escolha é realizado mediante o
sufrágio universal e direto, pelo voto obrigatório e secreto
dos respectivos eleitores do município;
b) O processo de escolha será realizado em data
unificada em todo o território Nacional, a cada quatro
anos, no primeiro domingo do Mês de outubro do ano
subsequente ao da eleição presidencial, sob a
responsabilidade do CMDCA;
c) A candidatura será individual, sendo admitida a
composição de chapas;
d) A Fiscalização será feita pelo Ministério do Trabalho e
pelo Poder Judiciário.
38. - No que Tange à criação e a manutenção dos
Conselhos Tutelares, analise os itens a seguir, à luz
da Resolução 170 do CONANDA:
I – O Conselho Tutelar é um órgão municipal ou do
Distrito federal, de defesa dos Direitos da criança e do
Adolescente, conforme previsto na Lei federal 8.069/90;
II – de acordo com o artigo 3º da resolução nº 170 do
CONANDA, em cada município haverá no mínimo, um
Conselho
tutelar,
como
órgão
integrante
da
Administração Pública local, em cumprimento ao
disposto no artigo 133 do ECA;
III – Para assegurar a equidade de acesso, caberá aos
municípios, criar e manter os Conselhos Tutelares,
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observada, preferencialmente, a proporção mínima de
um conselho para cada 150 mil habitantes;
IV – A Lei Orçamentária Municipal deverá estabelecer
dotação orçamentária específica para a implantação,
manutenção e funcionamento dos Conselhos Tutelares,
mas não garante dotação específica para o processo de
escolha, custeio com a remuneração, formação
continuada e a execução das suas atividades;

Com base nas informações acima, podemos afirmar
que:
a) Está correto apenas o item I;
b) Está correto apenas o item IV;
c) Estão corretos apenas os itens I e III:
d) Estão corretos apenas os itens I e IV.

Estão corretos os itens:
a) Apenas o item I;
b) Apenas o item II;
c) Apenas os itens I e III;
d) Apenas os itens II e IV;
39. Considerando que o Conselho Tutelar constituiuse em um órgão essencial do Sistema de Garantia de
Direitos, concebidos pela Lei Federal Nº 8.069/90, de:
13 de julho de 1990 julguem os itens a seguir:
I – O Conselho Tutelar e os Conselhos de Direitos da
Criança e do Adolescente são resultados de intensa
mobilização da Sociedade Brasileira no contexto de lutas
pela Democracia Participativa;
II – O Conselho Tutelar é um órgão de Caráter
Permanente, autônomo e Jurisdicional;
III – O Conselho tutelar busca consolidar a efetivação do
Sistema de Garantia de Direitos e à consolidação das
políticas públicas em âmbito local;
IV – O Conselho Tutelar é um órgão de caráter
permanente, autônomo e subordinado ao Gabinete do
Prefeito.

QUESTÕES SOBRE CONHECIMENTOS BÁSICOS DE
INFORMÁTICA.

41. Utilizando o MS- Excel, para obter o resultado do
total de gastos de uma determinada empresa, como
mostra a planilha abaixo, o funcionário deve utilizar a
seguinte formula:

a) =SOMA (B2; B5)
b) =SOMA (B1: B5)
c) =SOMA (A1; B5)
d) =SOMA (B2: B5)

Estão corretos, os seguintes itens:
a) Apenas o item I
b) Apenas o item II
c) Os itens I e III;
d) Os itens II e IV.
40. Com relação à Resolução Nº 170 do CONANDA e
seus efeitos legais analisem e julguem os itens a
seguir:
I – Esta resolução altera a resolução Nº139, de 17 de
Março de 2010;
II – Esta resolução dispõe sobre o processo de escolha
dos membros do CONANDA, em todo o território
nacional;
III – Esta Resolução dispõe sobre o processo de escolha
dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – (CMDCA);
IV – Esta Resolução dispõe sobre o processo de escolha
em data unificada em todo o território nacional dos
membros do Conselho tutelar.

42. Leia as afirmativas abaixo e marque a alternativa
correta:
I - O MS-WORD tem como função principal a criação e
edição de textos.
II - O MS-POWER POINT tem como função principal a
criação e edição banco de dados.
III - O MS-EXCEL tem como função principal a criação e
edição planilhas.
a) As afirmativas II e III estão corretas.
b) As afirmativas I e III estão corretas.
c) Somente a afirmativa I está correta.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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43. O Microsoft Office é uma suíte de aplicativos de
escritórios que permitem o processamento de textos,
planilhas, apresentações, banco de dados, entre
outros. Sobre isso, o aplicativo que permite aos
usuários visualizar e modificar arquivos com a
extensão “xls” recebe o nome de:
a) Microsoft Word.
b) Microsoft Excel.
c) Microsoft Power Point.
d) Microsoft Acess.

44. Analisando as alternativas abaixo, assinale a
correta. São considerados navegadores de internet:
a) Internet Explorer e Windows Explorer.
b) Windows Explorer e Google Chrome.
c) Google Chrome e Mozilla Firefox.
d) Internet Explorer e Microsoft Access.

45. Com o passar dos anos é notória a evolução
tecnológica em todo o mundo e a diversidade de
tecnologias disponíveis que facilitam o acesso às
informações bem como periféricos e dispositivos de
entrada e saída que auxiliam esse processo.
Analisando as alternativas abaixo, assinale a correta.
São dispositivos de entrada:
a) Mouse e Teclado.
b) Pen Drive e Mouse.
c) CD-ROM e HD.
d) Monitor e Teclado.

48. O Sistema Operacional Windows 10 vem trazendo
uma seria de inovações e um delas é um novo
navegador de internet. Para esse navegador foi dado
o nome de:
a) Microsoft Media.
b) Microsoft Edge.
c) Microsoft Silverlight.
d) Microsoft Store.
49. Computação em nuvem (cloud computing) é uma
tecnologia que permite acesso remoto a programas
(softwares), arquivos (documentos, músicas, jogos,
fotos, vídeos) e serviços por meio da internet. São
servidores de armazenamento em nuvens:
a) Google Drive e Microsoft OneDrive.
b) DropBox e Micrisoft Publisher.
c) Google Driver e Microsoft Acess.
d) Microsoft Store e Microsoft OneDrive.
50. Utilizando o Windows 10, determinado usuário
deseja recortar um arquivo de uma pasta e colocá-lo
em outra. Para realizar essa ação, ele deve utilizar as
seguintes teclas de atalho:
a) SHIFT + X E SHIFT + V.
b) CTRL + C E CTRL + V.
c) SHIFT + C e SHIFT + V.
d) CTRL + X e CTRL + V.

46. Considerando seu conhecimento sobre
armazenamento de dados, assinale a alternativa
correta:
a) 1 Gigabyte é equivalente a 1024 Terabyte.
b) 1024 Kilobytes é equivalente a 2 Megabytes.
c) 1024 Gigabyte é equivalente a 2 Terabyte.
d) 1 Megabyte é equivalente a 1024 Kilobytes.

BOA SORTE!

47. Utilizando o Windows 10, um usuário deseja
excluir definitivamente um arquivo de seu
computador sem que ele vá para a lixeira. Para
realizar essa ação ele deve utilizar o seguinte atalho
no teclado:
a) Delete.
b) CTRL + Delete
c) SHIFT + Delete.
d) ALT + Delete
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FOLHA DE RESPOSTAS.

QUESTÃO Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 F
24 O
25 L
26 H
27 A
28
29 D
30
E
31
32
R
33
34 E
35 S
36 P
37 O
38 S
39 T
40 A
41 S
42 .
43
44
45
46
47
48
49
50

LETRA
C
D
B
C
D
D
A
B
C
D
A
B
B
D
C
C
D
C
D
C
B
A
A
B
D
A
B
B
D
C
D
B
C
A
D
C
B
A
C
D
D
B
B
C
A
D
C
B
A
D
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