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1. Assinale a alternativa incorreta nos termos do Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA): 
a) A criança e adolescente têm direito a proteção à vida e à 

saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que 
permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e 
harmonioso, em condições dignas de existência. 

b) É assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, 
o atendimento pré e perinatal. 

c) A parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo 
médico que a acompanhou na fase pré-natal. 

d) Incumbe ao poder público proporcionar assistência 
psicológica à gestante e à mãe, no período pré e pós-natal, 
inclusive como forma de prevenir ou minorar as 
consequências do estado puerperal, salvo àquelas que 
manifestem interesse em entregar seus filhos para a adoção. 
 

2. Dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que os 
hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de 
gestantes, públicos e particulares, são obrigados a, exceto: 
a) 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. 

b) Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de 
anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem 
como prestar orientação aos pais. 

c) Manter registro das atividades desenvolvidas, através de 
prontuários individuais, pelo prazo de vinte e cinco anos. 

d) Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a 
permanência junto à mãe. 
 

3. Analise as afirmativas abaixo, acerca o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), e aponte a alternativa correta: 

I. A criança e o adolescente portadores de necessidade 
receberão atendimento especializado. 

II. Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão 
proporcionar condições para a permanência em tempo 
integral de um dos pais ou responsável, nos casos de 
internação de criança ou adolescente. 

III. 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. 

a) Apenas I e III estão corretas. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Apenas I está correta. 
d) I, II e III estão corretas. 

 

4. Complete a lacuna abaixo acerca da relação ao direito à 
convivência familiar e comunitária, dispostos no Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), e aponte a alternativa correta:  
Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa 
de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação 
reavaliada, no máximo, a cada _______, devendo a autoridade 
judiciária competente, com base em relatório elaborado por 
equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma 
fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou 
colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades 
previstas no Estatuto da Criança ou Adolescente (ECA). 
a) Seis meses. 
b) Um ano. 
c) Dois anos. 
d) Três anos. 

 

5.  Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
assinale a alternativa incorreta: 
a) A manutenção ou reintegração de criança ou adolescente à 

sua família terá preferência em relação a qualquer outra 
providência, caso em que será esta incluída em programas de 
orientação e auxílio. 

b) Os filhos por adoção não terão os mesmos direitos e 
qualificações que os havidos ou não da relação do 
casamento. 

c) O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, 
pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação 
civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de 
discordância, recorrer à autoridade judiciária competente 
para solução da divergência. 

d) Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação 
dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, 
a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações 
judiciais. 
 

6. Acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), assinale a 
alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas 
abaixo: 
Antes de ser colocado em família substituta, sempre que 
possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvido por 
equipe profissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e 
grau de compreensão sobre as implicações da medida, e terá sua 
opinião devidamente considerada. Tratando-se de maior de 
_____, será necessário seu consentimento, colhido em audiência. 
a) Sete anos. 
b) Nove anos. 
c) Onze anos. 
d) Doze anos. 

 

7. Indique a alternativa incorreta sobre adoção, de acordo com as 
disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): 
a) Enquanto não der conta de sua administração e saldar o seu 

alcance, não pode o tutor ou o curador adotar o pupilo ou o 
curatelado. 

b) A adoção depende do consentimento dos pais ou do 
representante legal do adotando. 

c) É permitida a adoção por procuração. 
d) A colocação em família substituta estrangeira constitui 

medida excepcional. 
 

8. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
indique a alternativa que completa corretamente a lacuna abaixo: 
O adotando deve contar com, no máximo ______ à data do 
pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. 
a) Doze anos. 
b) Quinze anos. 
c) Dezesseis anos. 
d) Dezoito anos. 

 

9. Analise as afirmativas abaixo acerca do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) e assinale a alternativa correta: 

I. A morte dos adotantes restabelece o poder familiar dos pais 
naturais. 

II. A guarda não poderá ser revogada. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 
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10. Sobre a adoção, NÃO dispõe o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA): 
a) A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os 

mesmo direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o 
de qualquer vínculo com os pais e parentes, salvo os 
impedimentos matrimoniais. 

b) Se um dos cônjuges ou concunbinos adota o filho do outro, 
mantêm-se os vínculos de filiação entre o adotado e o 
cônjuge ou concunbino do adotante e os respectivos 
parentes. 

c) É recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus 
descendentes, o adotante, seus ascendentes, descendentes e 
colaterais até o 4º grau, observada a ordem de vocação 
hereditária. 

d) Podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. 
 

11. Baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) analise as 
disposições abaixo sobre adoção e aponte a alternativa correta: 

I. Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes 
sejam casados civilmente ou mantenham união estável, 
comprovada a estabilidade da família. 

II. O adotante há de ser, pelo menos, dez anos mais velho que 
o adotado. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

12. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
assinale a alternativa incorreta:  
a) A simples guarda de fato não autoriza, por si só, a dispensa 

da realização do estágio de convivência. 
b) Em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou 

domiciliado fora do país, o estágio de convivência, cumprido 
no território nacional, será de, no mínimo, quinze dias. 

c) O estágio de convivência será acompanhado pela equipe 
interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da 
Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos 
responsáveis pela execução da política de garantia do direito 
à convivência familiar, que apresentarão relatório minucioso 
acerca da conveniência do deferimento da medida. 

d) O vínculo de adoção constitui-se por sentença judicial, que 
será inscrita no registro civil mediante mandato do qual não 
se fornecerá certidão. 
 

13. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
complete a lacuna abaixo e aponte a alternativa correta: 
É proibido qualquer trabalho a menores de _____ de idade, 

salvo na condição de aprendiz. 
a) Quatorze anos. 
b) Dezesseis anos. 
c) Dezessete anos. 
d) Dezoito anos. 

 

14. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a 
formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios: 

I. Garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino 
regular. 

II. Atividade compatível com o desenvolvimento do 
adolescente. 

III. Horário especial para o exercício das atividades. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas I e II estão corretas. 
c) Apenas II e III estão corretas. 
d) I, II e III estão corretas. 

15. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 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 às vinte horas de um dia e às seis 
horas do dia seguinte. 

II. Perigoso e penoso, exceto insalubre. 
III. Realizado em locais prejudiciais à 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 I e II estão corretas. 
b) Apenas II e IV estão corretas. 
c) Apenas I e III estão corretas. 
d) Apenas III e IV estão corretas. 

 

16. Assinale a alternativa incorreta acerca do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA): 
a) O poder público, através de órgão competente, regulará as 

diversões e espetáculos públicos, informando sobre a 
natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, 
locais e horários em que sua apresentação se mostre 
inadequada. 

b) Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos 
deverão afixar, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada do 
local de exibição, informação destacada sobre a natureza do 
espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de 
classificação. 

c) As crianças menores de doze anos somente poderão 
ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou 
exibição quando acompanhadas dos pais ou responsável. 

d) As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no 
horário recomendado para o público infanto-juvenil, 
programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e 
informativas. 
 

17. Analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta acerca 
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): 

I. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-
juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, 
legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, 
tabaco, armas e munições e deverão respeitar os valores 
éticos e sociais da pessoa e da família. 

II. Os responsáveis por estabelecimentos que explorem 
comercialmente bilhar, sinuca ou congênere ou por casas de 
jogos, assim entendidas as que realizem apostas, ainda que 
eventualmente, cuidarão para que não seja permitida a 
entrada e a permanência de crianças e adolescentes no 
local, afixando aviso para orientação do público. 

III. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em 
hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, 
inclusive se autorizado pelos pais ou responsável. 

a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas II está correta. 
d) I, II e III estão corretas. 

 

18. Dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que é 
proibida a venda à criança ou adolescente de, exceto: 
a) Bebidas alcoólicas. 
b) Bilhetes lotéricos e equivalentes. 
c) Fogos de estampido e de artifício, inclusive aqueles que pelo 

seu reduzido potencial sejam incapazes de provocar qualquer 
dano físico em caso de utilização indevida. 

d) Armas, munições e explosivos. 
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19. A autorização para viajar com criança para fora da comarca onde 
reside, desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa 
autorização judicial, não é necessária em algumas situações. 
Assim, aponte a alternativa em que a autorização seria necessária, 
nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): 
a) Criança viajando com os avós maternos para comarca 

contígua à da sua residência. 
b) Criança passeando com os tios, comprovado 

documentalmente o parentesco. 
c) Criança passeando com pessoa maior, expressamente 

autorizada pelo pai ou responsável. 
d) Criança viajando para o exterior com o pai, sem autorização 

expressa pela mãe.  
 

20. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), são 
linhas de ação da política de atendimento: 

I. Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e 
psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, 
exploração, abuso, crueldade e opressão. 

II. Serviços de identificação e localização de pais, responsável, 
crianças e adolescentes desaparecidos. 

III. Políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o 
período de afastamento do convívio familiar e garantir o 
efetivo exercício do direito à convivência familiar de 
crianças e adolescentes. 

IV. Campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de 
guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio 
familiar e à adoção, especificamente inter-racial, de 
crianças maiores ou de adolescentes com necessidades 
específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de 
irmãos. 

a) Apenas I e III estão corretas. 
b) Apenas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas II e IV estão corretas. 
d) I, II, III e IV estão corretas. 

 

21. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), NÃO é 
uma diretriz da política de atendimento: 
a) Municipalização do atendimento. 
b) Manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais 

vinculadas aos respectivos conselhos dos direitos da criança e 
do adolescente. 

c) Criação e manutenção de programas específicos, observada a 
centralização político administrativa. 

d) Mobilização da opinião pública para a indispensável 
participação dos diversos segmentos da sociedade. 

 

22. Acerca do Ato Infracional disposto no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), analise as afirmativas abaixo: 

I. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime 
ou contravenção penal. 

II. São penalmente inimputáveis os menores de dezesseis anos, 
sujeitos às medidas previstas no ECA. 

III. Deve ser considerada a idade do adolescente, para os 
efeitos do ECA, à data do julgamento. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas I e II estão corretas. 
c) Apenas II e III estão corretas. 
d) I, II e III estão corretas. 

 
 
 
 
 
 

23. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
assinale a alternativa incorreta: 
a) A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 
proteção integral de que trata a Lei, assegurando-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 dignidade. 

b) 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. 

c) Considera-se criança, a pessoa até dez anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela entre dez e dezoito anos 
de idade. 

d) 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. 

 

24. Em relação às disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), as entidades que desenvolvam programas de acolhimento 
familiar ou institucional deverão adotar os seguintes princípios, 
exceto: 
a) Preservação dos vínculos familiares e promoção da 

reintegração familiar. 
b) Atendimento coletivo, nunca em pequenos grupos. 
c) Não desmembramento de grupos de irmãos. 
d) Participação na vida da comunidade local. 

 

25. Analise as afirmações abaixo acerca das medidas de proteção 
dispostas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e aponte 
a alternativa correta: 

I. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são 
aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos na lei forem 
ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade 
ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou 
responsável e em razão de sua conduta. 

II. As medidas de proteção à criança e ao adolescente serão 
acompanhadas de regularização do registro civil. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

26. Assinale a alternativa que completa, de acordo com Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), a lacuna abaixo: 
A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo 
prazo máximo de ___________. A decisão deverá ser 
fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e 
materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida. 
a) Trinta dias. 
b) Quarenta e cinco dias. 
c) Sessenta dias. 
d) Cento e vinte dias. 
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27. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), não se 
trata de um princípio que rege a aplicação das medidas de 
proteção à criança ou adolescente: 
a) Interesse superior da criança e do adolescente: a intervenção 

deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da 
criança e do adolescente, sem prejuízo da consideração que 
for devida a outros interesses legítimos no âmbito da 
pluralidade dos interesses presentes no caso concreto. 

b) Privacidade: a promoção dos direitos e proteção da criança e 
do adolescente deve ser efetuada no respeito pela 
intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada. 

c) Intervenção posterior: a intervenção das autoridades 
competentes deve ser efetuada após, no mínimo, um mês 
que a situação de perigo for conhecida. 

d)  Intervenção mínima: a intervenção deve ser exercida 
exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação 
seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à 
proteção da criança e do adolescente. 

 
 

28. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
assinale a alternativa incorreta sobre os direitos individuais da 
criança e do adolescente: 
a) Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em 

flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e 
fundamentada da autoridade judiciária competente. 

b) O adolescente não tem direito à identificação dos 
responsáveis pela sua apreensão, mas deve ser informado 
sobre seus direitos. 

c) A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se 
encontra recolhido serão incontinenti comunicados à 
autoridade judiciária competente e à família do apreendido 
ou à pessoa por ele indicada. 

d) O adolescente civilmente identificado não será submetido à 
identificação compulsória pelos órgãos policias, de proteção 
e judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida 
fundada. 
 

29. São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes 
garantias nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA): 

I. Defesa técnica por advogado. 
II. Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, 

na forma da lei. 
III. Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade 

competente. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas I e II estão corretas. 
c) Apenas III está correta. 
d) I, II e III estão corretas. 

 

30. Analise as medidas abaixo: 
I. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. 

II. Obrigação de matricular filho ou pupilo e acompanhar sua 
frequência e aproveitamento escolar. 

III. Perda da guarda. 
IV. Destituição da tutela. 

Quais delas, de acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), poderão ser aplicadas aos pais ou responsável 
de criança ou adolescente? 
a) Apenas I e III. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas IV. 
d) I, II, III e IV. 

 

31. Sobre as medidas sócio-educativas aplicadas à criança ou 
adolescente, analise as afirmações abaixo nos termos do Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA): 

I. A advertência consistirá em admoestação verbal, que será 
reduzida a termo e assinada. 

II. 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. 

III. A prestação dos serviços comunitários consiste na realização 
de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não 
excedente há um ano, junto a entidades assistenciais, 
hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, 
bem como em programas comunitários ou governamentais. 

a) Apenas II está correta. 
b) Apenas I e II estão corretas. 
c) Apenas I e III estão corretas. 
d) Apenas III está correta. 

 

32. Dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que a 
liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida 
mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar ou orientar o 
adolescente. Assim, será fixada pelo prazo mínimo de: 
a) Seis meses, não podendo ser prorrogada, revogada ou 

substituída por outra medida. 
b) Seis meses, podendo ser prorrogada, revogada ou substituída 

por outra medida. 
c) Dois anos, não podendo ser prorrogada, revogada ou 

substituída por outra medida. 
d) Dois anos, podendo ser prorrogada, revogada ou substituída 

por outra medida. 
 

33. A internação constitui medida privativa de liberdade. Sobre ela, 
nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
assinale a alternativa incorreta: 
a) Será permitida a realização de atividades externas, a critério 

da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação 
judicial em contrário. 

b) Em nenhuma hipótese o período máximo de internação 
excederá a três anos. 

c)  A liberação será compulsória aos vinte e cinco anos de idade. 
d) Em qualquer hipótese a desinternação será precedida de 

autorização judicial, ouvido o Ministério Público.  
 

34. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), são 
direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, os 
seguintes, exceto: 
a) Avistar-se reservadamente com seu defensor. 
b) Receber visitas, ao menos, bimestralmente. 
c) Ser tratado com respeito e dignidade. 
d) Peticionar diretamente a qualquer autoridade. 

 

35. Dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que para a 
candidatura a membro do Conselho Tutelar serão exigidos os 
seguintes requisitos, exceto: 
a) Reconhecida idoneidade moral. 
b) Idade superior a vinte e um anos. 
c) Residir no município. 
d) Ser brasileiro nato. 
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36. Assinale a alternativa correta, nos termos do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA): 
a) O Conselho Tutelar é órgão provisório e autônomo, não 

jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, 
definidos pelo ECA. 

b) O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não 
jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, 
definidos pelo ECA. 

c) O Conselho Tutelar é órgão provisório e autônomo, 
jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, 
definidos pelo ECA. 

d) O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, 
jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, 
definidos pelo ECA. 

 

37. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), aponte 
a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas 
abaixo: 
Em cada Município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar 
composto de ________, escolhidos pela comunidade local para 
mandato de _______, permitida uma recondução.  
a) Cinco membros – três anos. 
b) Seis membros – dois anos. 
c) Quatro membros – um ano. 
d) Cinco membros – um ano. 

 

38. Acerca do Conselho Tutelar, analise as afirmativas abaixo e aponte 
a alternativa correta: 

I. Lei federal disporá sobre local, dia e horário de 
funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à 
eventual remuneração de seus membros. 

II. Constará da lei orçamentária municipal previsão dos 
recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar. 

III. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá 
serviço público relevante, estabelecerá presunção de 
idoneidade moral e assegurará prisão especial, em caso de 
crime comum, até o julgamento definitivo. 

a) I, II e III estão corretas. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas II e III estão corretas. 
d) Apenas II está correta. 

 

39. Aponte a alternativa que NÃO possui atribuição do Conselho 
Tutelar, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA): 
a) Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que 

constitua infração administrativa ou penal contra os direitos 
da criança ou adolescente. 

b) Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou 
adolescente quando necessário. 

c) Conduzir criança ou adolescente vítima de maus-tratos à 
sede do Conselho Tutelar, para ali residir. 

d) Expedir notificações. 
 
 
 
 
 
 
 

40. Ainda sobre o Conselho Tutelar, analise as afirmativas abaixo e 
aponte a alternativa correta de acordo com o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA): 

I. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser 
revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha 
legítimo interesse. 

II. São impedidos de servir no mesmo Conselho marido e 
mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, 
irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, 
padrasto ou madrasta e enteado. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

41. Indique a alternativa que NÃO possui uma disposição do Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA): 
a) É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à 

Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder 
Judiciário, por qualquer de seus órgãos. 

b) As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da 
Juventude são isentas de custas e emolumentos, ressalvada a 
hipótese de litigância de má-fé. 

c) Os maiores de dezesseis e menores de vinte e um anos serão 
representados e os menores de dezesseis assistidos por seus 
pais, tutores ou curadores, na forma da legislação civil ou 
processual. 

d) A autoridade judiciária dará curador especial à criança ou 
adolescente, sempre que os interesses destes colidirem com 
os de seus pais ou responsável, ou quando carecer de 
representação ou assistência legal ainda que eventual. 

 

42. Sobre a perda e suspensão do poder familiar, analise as 
afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta nos termos do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): 

I. O procedimento para a perda ou a suspensão do poder 
familiar terá início por provocação do Ministério Público ou 
de quem tenha legítimo interesse. 

II.  Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, 
ouvido o Ministério Público, decretar a suspensão do poder 
familiar, liminar ou incidentalmente, até o julgamento 
definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente 
confiado a pessoa idônea, mediante termo de 
responsabilidade. 

III. O requerido será citado para, no prazo de trinta dias, 
oferecer resposta escrita, indicando as provas a serem 
produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e 
documentos. 

IV. A sentença que decretar a perda ou a suspensão do poder 
familiar será averbada à margem do registro de nascimento 
da criança ou do adolescente. 

a) Apenas I e III estão corretas. 
b) Apenas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas II e IV estão corretas. 
d) I, II, III e IV estão corretas. 
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43. Aponte a alternativa que NÃO possui um requisito para a 
concessão de pedido de colocação da criança ou adolescente em 
família substituta, nos termos do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA): 
a) Qualificação completa do requerente e de seu eventual 

cônjuge, ou companheiro, com expressa anuência deste. 
b) Declaração de renda dos pais ou responsável da criança ou 

adolescente inferior a um salário mínimo. 
c) Indicação de eventual parentesco do requerente e de seu 

cônjuge, ou companheiro, com a criança ou adolescente, 
especificando se tem ou não parente vivo. 

d) Qualificação completa da criança ou adolescente e de seus 
pais, se conhecidos. 

 

44. Analise as afirmativas abaixo acerca da apuração de ato infracional 
atribuído à adolescente, nos termos do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), e aponte a alternativa correta: 

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

II. O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional 
será, desde logo, encaminhado à autoridade policial 
competente. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

45. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), qual, 
dentre as alternativas abaixo, a autoridade judiciária deverá 
reconhecer na sentença para poder aplicar medida ao 
adolescente? 
a) Estar provada a inexistência do fato. 
b) Constituir o fato ato infracional. 
c) Não existir prova de ter o adolescente concorrido para ato 

infracional. 
d) A autoridade judiciária não poderá aplicar medida mesmo 

que “a”, “b” e “c” sejam reconhecidos na sentença. 
 

46. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), deixar 
a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou 
adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade 
judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por 
ele indicada gera uma pena de: 
a) Detenção de seis meses a dois anos. 
b) Detenção de um a três anos. 
c) Reclusão de dois a seis anos. 
d) Reclusão de um a quatro anos e multa. 

 

47. Aponte a alternativa incorreta acerca das determinações 
constitucionais sobre a família, a criança e o adolescente: 
a) Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união 

estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, 
devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 

b) O casamento é civil e gratuita a celebração. 
c) O casamento religioso não tem efeito civil, nos termos da lei. 
d) Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são 

exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. 
 
 
 
 
 
 
 
 

48. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) indique 
qual, dentre as condutas abaixo, NÃO é um crime e sim uma 
infração administrativa: 
a) Deixar o encarregado de serviço ou o dirigente de 

estabelecimento de atenção à saúde de gestante de manter 
registro das atividades desenvolvidas, bem como de fornecer 
à parturiente ou a seu responsável, por ocasião da alta 
médica, declaração de nascimento, onde constem as 
intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. 

b) Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, 
procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato 
infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade 
judiciária competente. 

c) Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda 
ou vigilância a vexame ou a constrangimento. 

d) Deixar o médico, professor ou responsável por 
estabelecimento de atenção à saúde e de ensino 
fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à 
autoridade competente os casos de que tenha 
conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de 
maus-tratos contra criança ou adolescente. 
 

49. Dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que deixar a 
autoridade competente, sem justa causa, de ordenar a imediata 
liberação de criança ou adolescente, tão logo tenha conhecimento 
da ilegalidade da apreensão gera uma pena de: 
a) Apenas multa. 
b) Detenção de seis meses a dois anos. 
c) Reclusão de dois a quatro anos. 
d) Reclusão de dois a quatro anos e multa. 

 

50. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), analise 
as afirmações sobre o crime abaixo e aponte a alternativa correta: 
Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por 
qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, 
envolvendo criança ou adolescente: 

I. A pena é de um a dois anos, e multa. 
II. Incorrerá na mesma pena quem agencia, facilita, recruta, 

coage, ou de qualquer modo intermedeia a participação de 
criança ou adolescente nas cenas referidas no caput deste 
artigo, ou ainda quem com esses contracena. 

III. Aumenta-se a pena de     (um terço) se o agente cometer o 

crime no exercício de cargo ou função pública ou a pretexto 
de exercê-la; prevalecendo-se de relações domésticas, de 
coabitação ou de hospitalidade; ou prevalecendo-se de 
relações de parentesco consanguíneo ou afim até o terceiro 
grau, ou por adoção, de tutor, curador, preceptor, 
empregador da vítima ou de quem, a qualquer outro título, 
tenha autoridade sobre ela, ou com seu consentimento.  
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Apenas III está correta. 
d) I, II e III estão corretas. 




