
PROVA ELIMINATÓRIA DO CURSO PARA OS CANDIDATOS AO PROCESSO DE ESCOLHA 

DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE SERRA 

 

INSTRUÇÕES PARA A PROVA 

 

Prezado (a) Candidato (a) leia com atenção as seguintes instruções: 

1. Coloque o seu nome completo de forma legível ao final desta página, o esquecimento deste 

implicará na sua desclassificação. 

2. Confira se este caderno de prova possui 4 (quatro) folhas de questões com 20 (vinte) questões 

ao total, sendo 12 objetivas (peso 1) e 8 discursivas (peso 2). Caso encontre algum problema 

informe imediatamente ao fiscal de sala para proceder a troca do caderno de prova. 

3. Segundo o edital de convocação para eleição 009/2015, a prova terá duração de 4 (quatro) 

horas, tendo início as 18 horas e término as 22 horas do dia 30 de junho de 2015. 

4. A prova deve ser feita a caneta, obrigatoriamente esferográfica azul ou preta. 

5. Cada questão tem cinco opções a, b, c, d, e e, sendo somente 1 (uma) a resposta correta. 

6. A questão não assinalada ou assinalada com mais de uma alternativa, rasurada e/ou borrada 

será anulada. 

7. Será permitido o uso somente do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que será 

entregue pelo fiscal de sala. 

8. Não será permitida a consulta a nenhum outro material, texto, livro, anotação, aparelho 

eletrônico, celular, computador, tablet, entre outros. 

9. Não é permitido comunicar-se com outro candidato, pegar informação de qualquer natureza, ou 

emprestar material, mesmo que seja o ECA. 

10. Os aparelhos de celular devem permanecer desligados durante a prova. 

11. Considerar-se-á aprovado o candidato que obtiver aproveitamento de 70% da prova. 

12. A lista dos aprovados na prova será divulgada no dia 17 de julho pela comissão eleitoral. 

 

 

 

 

Candidato (a): ___________________________________________________________________ 

 

 

 



Tendo como referência o ECA, responda as questões de 1 a 8. 

1) São princípios que regem a aplicação das Medidas Específicas de Proteção à Criança e 

ao Adolescente, EXCETO: 

 

a) Condição de Criança e Adolescente como sujeito de direitos. 

b) Proteção integral e prioritária. 

c) Interesse superior da criança. 

d) Garantia da oitiva e participação das crianças e adolescentes. 

e) Retirada da família de origem em casos diversos. 

 

2) Sobre a autorização para viagem de crianças e adolescentes, considere as afirmativas a 
seguir:  

 
I. Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais 

ou responsável, sem expressa autorização judicial. 
II. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável, se a criança ou 

adolescente estiver com um dos pais, não necessitando da autorização oficial do outro 
responsável, quando for o caso. 

III. Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido em 
território nacional poderá sair do País em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no 
exterior. 

 
Sobre as sentenças é possível afirmar que: 
a) Está correta somente a I. 
b) Está correta somente a II. 
c) Está correta somente a III. 
d) Estão corretas somente a I e III. 
e) Estão corretas somente I e II. 

 

3) São consideradas medidas socioeducativas aplicadas à adolescente que praticou ato 

infracional, EXCETO: 

 

a) Advertência. 

b) Prisão. 

c) Prestação de serviço à comunidade. 

d) Liberdade assistida. 

e) Semiliberdade. 

 

4) São Garantias de Prioridade às crianças e adolescentes, nos termos da lei, EXCETO: 

 

a) Primazia de receber proteção e socorro. 

b) Precedência no atendimento nos serviços públicos. 

c) Preferência na formulação e execução de políticas públicas. 

d) Atendimento penal especial para menores de 18 anos quando cometem ato infracional. 

e) Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas a proteção a infância. 

 

 

 

 

 

 



5) Referente a colocação da criança ou do adolescente em família substituta, é CORRETO 

afirmar que: 

 

a) Devido às dificuldades encontradas pelas famílias para a adoção de mais de uma criança, a 

separação de irmãos no processo de adoção é uma questão inevitável. 

b) Sempre que possível a criança e o adolescente deverão ser previamente ouvidos 

interprofissional e a sua opinião devidamente considerada. 

c) A colocação em família substituta pode ser realizada sem autorização judicial. 

d) A colocação em família substituta estrangeira constitui medida normal e regular, admissível 

em qualquer modalidade. 

e) A colocação em família substituta far-se-á somente na modalidade de adoção. 

 

6) São considerados inimputáveis (quem não pode ser responsabilizado como adulto pelos 

seus atos) e, portanto, sujeitos apenas às medidas previstas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente as pessoas menores de: 

 

a) Dezesseis anos. 

b) Quatorze anos. 

c) Dezoito anos. 

d) Vinte e um anos. 

e) Doze anos. 

 

7) É medida aplicável aos pais ou responsáveisde crianças e adolescentes: 

 

a) Prestação de serviço a comunidade. 

b) Obrigação de matricular o filho ou pupilo na escola e acompanhar a freqüência e o 

aproveitamento dele. 

c) Multa por descuido. 

d) Interdição para práticas de ato da vida civil. 

e) Nenhuma das Respostas Anteriores. 

 

8) O Conselho Tutelar, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem como uma de 
suas atribuições:  

 
a) Colocação em família substituta. 
b) Afastar a criança ou adolescente, vítima de abuso sexual, do convívio familiar. 
c) Suspender, preventivamente, o poder familiar. 
d) Requisitar serviços públicos de saúde, educação, entre outros. 
e) Disciplinar, moralmente, crianças e adolescentes, atendendo aos bons costumes. 

 
9) Com base na lei municipal n°3898/2012 é possível aplicar os recursos do Fundo da 

Infância e Adolescência (FIA) EXCETO: 

 

a) No desenvolvimento de programas e serviços, nos termos da lei municipal. 

b) Em programas e projetos de pesquisa. 

c) Em capacitação e formação profissional dos agentes do Sistema de Garantias de Direitos. 

d) Em reformas de escolas e creches. 

e) Em programas e projetos de comunicação, em campanhas educativas referentes à garantia 

de direitos das crianças e adolescentes, em publicações entre outros. 



10) De acordo com a resolução 113/2006 do CONANDA, consideram-se Instrumentos 

normativos de proteção, defesa e controle da efetivação dos direitos humanos da criança 

e do adolescente, EXCETO: 

a) A Constituição Federal. 

b) O Estatuto da Criança e do Adolescente. 

c) O Código Penal Brasileiro. 

d) Leis orgânicas referentes a determinadas políticas sociais, especialmente as de Assistência 

Social, da Educação e da Saúde. 

e) Leis Federais, estaduais e municipais de proteção a infância e juventude. 

 

11) Leia atentamente as afirmações a respeito da resolução do CONANDA nº 170/2014: 

 

I. O Conselho Tutelar é órgão de defesa dos direitos da criança e do adolescente e a Lei 

Orçamentária Municipal deverá estabelecer dotação específica para implantação, 

manutenção e funcionamento desses órgãos. 

II. Em todos os municípios do país, haverá no mínimo um conselho tutelar como órgão 

integrante da administração local, observando a proporção mínima de um Conselho Tutelar 

para cada 100 mil habitantes. 

III. É de responsabilidade do Ministério Público, com antecedência de 6 meses, publicar edital 

do processo de escolha dos membros do Conselho tutelar. 

IV. O mandato do conselheiro tutelar será de 4 (quatro) anos e a eleição poderá ser realizada 

de acordo com a realidade do município, em data a ser escolhida pelo Conselho de Direitos 

da Criança e do Adolescente junto com o Ministério Público. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

a) Somente I e III. 

b) Somente II, III e IV. 

c) Somente I e II. 

d) Somente I, II e III. 

e) Somente III e IV. 

 

12) Considere as seguintes afirmativas sobre o Conselho Tutelar e o Conselho de Direitos da 

Criança e do Adolescente: 

 

I. O Conselho Tutelar é órgão protetivo dos direitos da Criança e do Adolescente e a ele é 

vedado executar serviços e programas de atendimento, os quais devem ser requisitados ao 

poder público. 

II. A função dos membros do Conselho Nacional, Estaduais e Municipais dos direitos da 

Criança e do Adolescente é considerada de interesse público relevante e será remunerada 

respeitando os pisos salariais. 

III. A Secretaria de Promoção Social de Serra, respeitada as deliberações do Conselho de 

Direitos da Criança e do Adolescente de Serra (CONCASE), é responsável por 

operacionalizar e administrar o Fundo da Infância e Juventude (FIA) do município. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Estão corretas somente as alternativas I e II. 

b) Estão corretas somente as alternativas II e III. 

c) Estão corretas somente as alternativas I, II e III. 

d) Estão corretas somente as alternativas I e III. 

e) Nenhuma afirmativa está correta. 



Questões Discursivas: 

13) Qual o conceito de criança e adolescente utilizado pelo ECA? 

(Questões 14 e 15) O Estatuto da Criança e do Adolescente inaugurou a adoção de uma nova 

doutrina e a superação da doutrina que vinha sendo aplicada desde o Código de Mello Mattos 

(chamado Código de Menores). Com base nessa informação responda as questões 14 e 15: 

14) Qual a doutrina que orientou o Código de Mello Mattos e qual a doutrina orienta o 

Estatuto da Criança e do Adolescente? 

 

15) Dê dois exemplos das diferenças existentes entre essas duas doutrinas: 

 

16) Entendendo a importância da convivência familiar e comunitária para o desenvolvimento 

de crianças e adolescentes, qual a compreensão de família que pode ser extraída do 

ECA? 

 

17) Cite três diferenças existentes entre Conselho Tutelar e Conselho de Direitos da Criança 

e do Adolescente. 

(Questões 18 e 19) Com base nas informações da Resolução 113/2006, sobre o Sistema de 

Garantia de Direitos, responda as questões 18 e 19: 

18) O que compete ao Sistema de Garantia de Direitos? 

 

19) Quem compõe esse Sistema de Garantia de Direitos? 

 

20) Pensando no Estado Democrático de Direito e todas as instâncias criadas para dar 

suporte a ele, como você defineas Conferências de Criança e Adolescente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chave de Resposta: 

1. E 

2. D 

3. B 

4. D 

5. B 

6. C 

7. B 

8. D 

9. D 

10. C 

11. C 

12. D 

13. 1 ponto: criança até 11 anos incompletos e adolescente entre 12 e 18 anos incompletos 

1 ponto: Pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, criança e adolescente como 

Sujeito de Direitos. 

14. 1 ponto: Doutrina da Situação Irregular. 

1 ponto: Doutrina da Proteção integral. 

15. 1 ponto para cada exemplo (Punição para a pobreza, criança/adolescente pobre sendo 

visto como menor, a repressão à pobreza é visível no código de Mello Mattos, enquanto no 

ECA há proteção, concepção de criança enquanto sujeito de direitos, entre outras tantas 

diferenças) 

16. 1 ponto: família natural, ampliada ou substituta, aparecem no ECA como possibilidade de 

convivência. O núcleo familiar é o espaço em que a criança e/ou adolescente possui 

consanguinidade e/ou afetividade/afinidade. 

1 ponto: independente do arranjo familiar, é importante entender que existem vários tipos 

de família, que extrapola a família nuclear, o ECA tem como central a importância da 

Convivência Familiar e Comunitária para o desenvolvimento da criança e do adolescente. 

17. 0,7 para cada diferença: CT remunerados, CD não remunerados, CT são submetidos as 

decisões e deliberações do CD, as eleições do CT acontecem de forma unificada em todo o 

território nacional de 4 em 4 anos, as eleições do CD dependem da organização do 

município, estado e governo federal, entre outros. Podem aparecer outras diferenças, 

existem várias entre os dois apesar das semelhanças. 

18. 1 ponto: Art.2 da resolução 113/2006 (Promover, defender e controlar a efetivação dos 

direitos civis, políticos, econômicos, sociais, coletivos e difusos em sua integridade, em 

favor de todas as crianças e adolescentes)  

1 ponto: fazer com que crianças e adolescentes sejam reconhecidos e respeitados como 

sujeitos de direitos e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento; colocando-os a 

salvo de ameaças e violações a quaisquer de seus direitos, além de garantir a apuração e 

reparação dessas ameaças e violações  

19. Órgãos públicos e organizações da sociedade civil divididos em três eixos: defesa 

dos direitos humanos [órgãos públicos judiciais (varas, comissões, tribunais, 

corregedorias), público ministeriais (promotorias, procuradorias, corregedorias gerais do 

MP) defensorias públicas, advocacia geral da união, policia civil, policia militar, conselho 

tutelar, ouvidorias] promoção dos direitos humanos (órgãos públicos e da sociedade civil 

que efetivam de políticas públicas articuladas a favor da garantia integral dos direitos das 

crianças e adolescentes de acordo com a Política Nacional e o ECA), controle da 

efetivação dos direitos humanos (Conselhos de Direitos das crianças e Adolescentes, 

conselhos Setoriais de formulação e controle de políticas, os órgãos e os poderes de 

controle social interno e externo).  

20. 1 ponto: São espaços participativos de construção da Política de Criança e Adolescente, 

acontecem regularmente nos três níveis de governo (municipal, estadual e federal) 

1 ponto: As conferencias são desenvolvidas e organizadas pelo poder público em sua 

devida esfera com a contribuição do conselho de Direitos da Criança e do Adolescente e 



demais parceiros. O grande desafio é fazer com que crianças e adolescentes participem 

desses espaços e contribuam na construção da política pública que lhes diz respeito. 


