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CADERNO DE PROVAS

1 – A prova terá a duração de duas horas, incluindo o tempo 
necessário para o preenchimento do gabarito.
2 – Marque as respostas no caderno de provas, deixe para 
preencher o gabarito depois que terminar a prova. O gabarito deve 
ser preenchido com caneta de tinta preta ou azul.
3 – O gabarito não será substituído em nenhuma hipótese.
4 – Não amasse, dobre ou rasgue seu gabarito.
5 – Será anulada a questão cuja resposta contiver rasura, estiver 
em branco ou para a qual for assinalada mais de uma opção.
6 – Ao receber a ordem do Fiscal de Sala para o início da prova 
confira este caderno com muita atenção.
7 – Durante a prova não será admitida qualquer espécie de 
consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 
permitido o uso de qualquer espécie de equipamento (calculadora, 
celular, pager, bip, etc.).
8 – Ao terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala seu 
gabarito e o seu caderno de provas. 
9 – Não se esqueça de preencher no gabarito o seu número de 
inscrição, o número de sua sala de prova e sua assinatura.
10 – O candidato só poderá entregar seu gabarito depois de 
decorrida uma hora do início das provas.

REALIZAÇÃO: AMN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Analise as questões e marque o que se pede com relação ao 
Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Nº 8.069/1990:

01 - É correto afirmar:

A) Considera-se criança, a pessoa até doze anos de idade 
completos, e adolescente aquela entre treze e dezoito anos de 
idade.
B) A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, 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.
C) É dever exclusivo 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.
D) A criança ou adolescente será objeto de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão.

02 - Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à 
saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a, 
exceto:

A) Manter registro das atividades desenvolvidas, através de 
prontuários individuais, pelo prazo de dezoito anos.
B) 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.
C) Fornecer declaração de nascimento onde constem 
necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento 
do neonato.
D) Manter alojamento separado entre o neonato e a mãe.
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3 - É correto afirmar, exceto:

A) Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que 
necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos 
relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
B) Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra 
criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao 
Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras 
providências legais.
C) Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por 
adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 
quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.
D) A falta ou a carência de recursos materiais constitui motivo 
suficiente para a perda ou a suspensão do pátrio poder.

4 - Marque a alternativa correta:

A) O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, 
disponível e prescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou 
seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de 
Justiça.
B) Sempre que possível, a criança ou adolescente deverá ser 
previamente ouvido e a sua opinião devidamente considerada nos 
casos de colocação em família substituta, mediante guarda, tutela 
ou adoção. 
C) A colocação em família substituta admitirá transferência da 
criança ou adolescente a terceiros ou a entidades governamentais 
ou não-governamentais, sem autorização judicial.
D) A colocação da criança e do adolescente, em família substituta 
estrangeira, é inadmissível na modalidade de adoção.

5 - Sobre adoção, é correto afirmar:

A) É permitida a adoção por procuração.
B) Podem adotar os maiores de vinte e um anos, 
independentemente de estado civil.
C) Podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando.
D) A adoção é revogável.
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6 - É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 
exceto:

A) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que 
a ele não tiveram acesso na idade própria.
B) Atendimento em creche e pré-escola às crianças de um a seis 
anos de idade.
C) Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do 
adolescente trabalhador.
D) Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 
criação artística, segundo a capacidade de cada um.

7 - Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental 
comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de:

A) Bons-tratos envolvendo seus alunos.
B) Reiteração de faltas justificadas.
C) Evasão escolar, esgotados os recursos escolares.
D) Elevados níveis de aprovação.

8 - Sobre Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho
ao menor e ao adolescente, pode-se afirmar, com exceção:

A) É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de 
idade, salvo na condição de aprendiz.
B) A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes 
princípios: garantia de acesso e freqüência obrigatória ao ensino 
regular; atividade compatível com o desenvolvimento do 
adolescente e horário especial para o exercício das atividades.
C) Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de 
trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade 
governamental ou não-governamental, é vedado trabalho: noturno, 
realizado entre as vinte horas de um dia e as cinco horas do dia 
seguinte; perigoso, insalubre ou penoso; realizado em locais 
prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, 
psíquico, moral e social; e realizado em horários e locais que não 
permitam a freqüência à escola.
D) O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no 
trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros: respeito à 
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento; e capacitação 
profissional adequada ao mercado de trabalho.
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9 - 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, dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios. São linhas de 
ação da política de atendimento, exceto:

A) Municipalização do atendimento.
B) Políticas sociais básicas.
C) Serviço de identificação e localização de pais, responsável, 
crianças e adolescentes desaparecidos.
D) Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da 
criança e do adolescente.

10 - Conceitua-se ato infracional:

A) A conduta descrita como crime ou contravenção penal.
B) A conduta descrita somente como crime.
C) A conduta descrita somente como contravenção civil e penal
D) A conduta descrita como crime ou contravenção civil e penal.
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