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RG:_________________________________ 
Ass.:_______________________________________________________ 

  

            LEIA A PROVA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES 

1. Examine se a prova esta completa se há falhas ou imperfeições ortográficas que causem dúvida.                                                                                        
Qualquer reclamação só será aceita até os 30 minutos iniciais.                                                                     

2. A prova é composta de 20 questões com até quatro alternativas (A, B, C, D), das quais apenas uma é 
verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, marcando com um X sua resposta na grade de 
respostas. Utilize somente caneta de tinta preta ou azul. 

3. A grade de respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada 
deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados ás respostas.  

4. Não se esqueça de assinar a prova e a grade de respostas. 

5. Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como régua, dicionário, boné, calculadora, relógio, 
aparelhos celulares, aparelhos eletrônicos, bem como outro material que possa indicar tentativa de fraude. 

6. Esta prova terá duração de 2 horas, com inicio às 9 horas. 

 

QUESTÕES: 

 
1) Marque a alternativa CORRETA. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu Art.56., 

refere que: Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os 

casos de: 

I- maus tratos envolvendo seus alunos; 

II- reiteradas faltas justificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares; 

III- elevados níveis de repetência. 

 

a. apenas o item I está correto. 

b. apenas os itens I e II estão corretos. 

c. todos os itens estão corretos. 

d. apenas os itens I e III estão corretos. 



                  CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

                      CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

                  DE PARECI NOVO/RS 

 

 

2) De acordo com a Lei N° 8.069/90 ECA, considerando os aspectos apresentados em relação a apuração de 

ato infracional atribuído a adolescente é INCORRETO afirmar que: 

 

a. O adolescente apreendido por força de ordem judicial será, desde logo, encaminhado à autoridade 

judiciária. 

b. Em caso de não liberação, a autoridade policial encaminhará, desde logo, o adolescente ao 

representante do Ministério Público, juntamente com cópia do auto de apreensão ou boletim de 

ocorrência. 

c. Sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade policial encaminhará o adolescente à entidade 

de atendimento, que fará a apresentação ao representante do Ministério Público no prazo de doze 

horas. 

d. Sendo o adolescente liberado, a autoridade policial encaminhará imediatamente ao representante do 

Ministério Público cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência.  

 

3) Marque a alternativa CORRETA. De acordo com o Art. 67 da Lei N° 8.069/90, diz que: ao adolescente 

empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade 

governamental ou não governamental, é vedado trabalho: 

 

I- noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte; 

II- perigoso, insalubre ou penoso; 

III- realizado em locais prejudiciais a sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social; 

IV-  realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. 

 

a. apenas os itens I e III estão corretos. 

b. apenas os itens I e II estão corretos. 

c. todos os itens estão corretos. 

d. apenas o item I está correto. 

 

4) De acordo com o Art. 81 da Lei N° 8.069/90. É proibida a venda à criança ou ao adolescente, EXCETO: 
 

a. armas, munições e explosivos; 

b. bilhetes lotéricos e equivalentes; 

c. produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica ainda que por utilização 
indevida; 

d. água tônica e produtos derivados de laticínios.  
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5) Dentre as atribuições do Conselho Tutelar é CORRETO afirmar que: 
 

a. requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e 
segurança; 

b. expedir intimações; 
c. requisitar certidões de nascimento e de óbito dos pais ou responsáveis quando necessário; 

d. encaminhar aos pais e responsáveis uma intimação judicial.  

                                                                       

6) De acordo com o Art. 39 do ECA, a adoção da criança e de adolescente reger-se-á segundo o disposto desta 
Lei. O adotando deve contar com, no máximo, ______________ anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a 
guarda ou tutela dos adotantes. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.  
 

a. dezesseis        
b. quatorze5 – 
c. vinte e um  
d. dezoito 

 

7) Assinale a alternativa INCORRETA de acordo com o Art. 112 do ECA. Verificada a prática do ato infracional, a 
autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 

a. obrigação de reparar o dano; 

b. internação para reabilitação de dependentes químicos; 

c. prestação de serviços à comunidade; 

d. advertência. 

 

8) Marque a alternativa CORRETA. De acordo com o Art. 232 do ECA, submeter criança ou adolescente sob sua 
autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento é passível de pena de:  

 

a. detenção de seis meses a dois anos; 

b. detenção de doze meses a dois anos; 

c. detenção de dois anos; 

d. detenção de três meses. 

 

9) Marque a alternativa INCORRETA. 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, assegurando-se-lhes: 

a. direito de ser respeitado por seus educadores; 

b. direito de contestar as notas baixas, podendo recorrer às instâncias escolares superiores; 

c. igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

d. acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo 
estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. 
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10)  Marque a alternativa CORRETA. Segundo o Art. 5 do ECA, nenhuma criança ou adolescente será objeto de 
qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo na forma da 
lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. 

 

a. ser omisso a uma situação de violação aos direitos fundamentais da criança ou adolescente,  implica em 
punição na forma da lei, uma vez que caracteriza violência; 

b. ser omisso a uma situação de violação aos direitos fundamentais da criança ou adolescente, não implica em 
punição na forma da lei, uma vez que não caracteriza violência; 

c. crianças e adolescentes devem ser segregadas nas escolas ou espaços de lazer por sua cor ou raça; 

d. crianças e adolescentes podem ser negligenciadas em situações excepcionais. 

 

11) Marque a alternativa INCORRETA. Segundo o ECA, do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. 

a. ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido; 

b. ao adolescente até dezessete  anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem; 

c. o programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob responsabilidade de entidade 
governamental ou não governamental sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele 
participe condições de capacitação para o exercício de atividade regular remunerada; 

d. é proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz. 

 

12) Marque a alternativa CORRETA. De acordo com o Art. 134 do ECA, são assegurados direito a: 

 

I- gozo de férias anuais remuneradas, sem acréscimo; 

II- licença maternidade; 

III- gratificação natalina; 

IV- cobertura previdenciária. 

 

a. apenas os itens III e IV estão corretos. 

b. apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

c. todos os itens estão incorretos. 

d. apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

 

13) Marque a alternativa INCORRETA. Segundo o ECA, da habilitação de pretendentes à adoção, fazem parte da 
apresentação de petição inicial: 

a. qualificação completa; 

b. atestado de sanidade física e mental; 

c. certidão de antecedentes criminais; 



                  CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

                      CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

                  DE PARECI NOVO/RS 

 

d. comprovação de renda per capita de no mínimo três salários mínimos.  

 

 

 

14) Marque a alternativa CORRETA. Segundo o Art. 201 do ECA, compete ao Ministério Público: 

a. promover e acompanhar os procedimentos relativos às infrações atribuídas a adolescentes; 

b. instaurar procedimentos fiscalizatórios; 

c. negar solicitações de efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e 
adolescentes; 

d. requisitar o corpo de bombeiros para atender crianças em situação de risco. 

 

15) Marque a alternativa CORRETA. De acordo com o ECA, da tutela: 

a. será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de até 12 (doze) anos completos; 

b. será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de até 21 (vinte e um) anos completos; 

c. será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de até 18 (dezoito) anos incompletos; 

d. será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de até 11 (onze) anos incompletos. 

 

16) Segundo o Art. 47 do ECA, o vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será inscrita no registro 
civil mediante mandado do qual não se fornecerá certidão.  Marque a alternativa INCORRETA. 

a. o mandado judicial, que será arquivado, cancelará o registro original do adotado; 

b. nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões do registro; 

c. o prazo máximo para a conclusão da ação será de 120 dias, prorrogável uma única vez por igual período, 
mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária; 

d.  a inscrição não consignará o nome dos adotantes como pais. 

 

17) Segundo o Art. 48 do ECA, é CORRETO afirmar: 

a. o adotado tem direito de conhecer sua origem biológica após completar 18 anos; 

b. o adotado tem direito de conhecer sua origem biológica após completar 16 anos; 

c. o acesso ao processo de adoção não poderá ser deferido ao adotado menor de 18 anos, de forma alguma; 

d. o acesso ao processo de adoção não poderá ser deferido ao adotado menor de 16 anos, de forma alguma. 

 

18) Marque a alternativa INCORRETA. De acordo com o Art. 16 do ECA, o direito à liberdade compreende os 
seguintes aspectos: 

a. opinião e expressão; 

b. crença e culto religioso; 

c. participar da vida familiar e comunitária, com discriminação; 

d. brincar, praticar esportes e divertir-se. 

 



                  CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

                      CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

                  DE PARECI NOVO/RS 

 

 

 

 

 

19) De acordo com o Art. 18 –A do ECA, a criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o 
uso de castigo _______ ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou 
qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos __________, pelos agentes 
públicos executores de medias socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, 
educá-los ou protegê-los.  Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. 

a. verbal – responsáveis; 

b. psicológico – tutores; 

c. físico – responsáveis; 

d. emocional – tutores. 

 

20) Marque a alternativa CORRETA. Segundo o ECA, do direito à convivência familiar e comunitária: 

a. 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 seu 
desenvolvimento integral; 

b. 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 autonomia, 
limite e afeto; 

c. 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 livre da presença de 
pessoas dependentes de substâncias psicoativas ilícitas; 

d. 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 livre da presença de 
pessoas com transtornos mentais. 

 

 

 

 


