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INSTRUÇÕES 
 

 Nesta prova, você encontrará: 
30 (trinta) questões sobre a Lei 8.069/90 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA. 

 

 Você está recebendo um Caderno com um total de 30 questões do tipo múltipla esco-
lha, uma Folha Intermediária de Respostas e um Cartão-Resposta. 

 

 Leia atentamente todas as questões e assinale a alternativa que julgar correta ou mais 
adequada. Lembre-se de que, para cada questão, existe apenas uma alternativa corre-
ta. 

 

 Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. 
Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado. 

 

 Depois de preencher a Folha Intermediária de Res-
postas, transcreva as alternativas escolhidas para o 
Cartão-Resposta, preenchendo, forte e completa-
mente, a bolha com caneta esferográfica azul-escura 
ou preta. Não faça outro tipo de marca na bolha nem 
utilize outro tipo de caneta. 

 

 No Caderno de Questões, você poderá fazer as anotações de que necessitar. 
 

 O Cartão-Resposta e o Caderno de Questões serão devolvidos ao fiscal. 
 

 Assine e date, no verso, o Cartão-Resposta. 
 

 Você não poderá sair da sala de prova antes de transcorrida 1 (uma) hora.  
 

 Os três últimos candidatos permanecerão na sala até o término das provas.  
 

 Duração da Prova: 3 (três) horas.  
 
 
 

 

AGUARDE A ORDEM PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES 
 

 
 
 
 
 

   

Nome Legível do Candidato  Assinatura do Candidato  
 

Balneário Camboriú, 26 de julho de 2015.  
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Q U E S T Õ E S 

 

 
1- À luz da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, é considerada criança a pessoa até:  

(A) Onze anos de idade incompletos. 
(B) Treze anos de idade incompletos. 
(C) Doze anos de idade incompletos. 
(D) Quatorze anos de idade incompletos. 
(E) Dez anos de idade incompletos. 

 
2- A respeito da proteção integral à criança e ao adolescente, a lei prevê, 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. Considere, abaixo, o(s)    
responsável(is) pela efetivação desses deveres: 

 
I- Família 
II- Poder público 
III- Sociedade em geral 
IV- Comunidade  
V- Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) 

 
Assinale a alternativa que contém o(s) responsável(is) pela efetivação dos deveres mencionados:  
(A) Apenas II e V. 
(B) Apenas I, II, III e IV. 
(C) Apenas II. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas III, IV e V. 

 
3- Na efetivação dos direitos da criança e do adolescente, a garantia de prioridade implica em orientações. Ana-

lise as orientações abaixo: 
 

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 juven-

tude. 
V- Prioridade de atendimento nos estabelecimentos comerciais. 

 
Assinale a resposta correta: 
(A) Apenas as orientações II, III e V estão corretas. 
(B) Apenas as orientações I e IV estão corretas.  
(C) Apenas as orientações I e III estão corretas. 
(D) Apenas as orientações I, II, III, e IV estão corretas.  
(E) Apenas as orientações I, IV e V estão corretas. 

 
4- Considere o conjunto de transgressões que correspondem às situações de riscos pessoal e social contra as 

quais as crianças e os adolescentes devem ser defendidos segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Assinale com V os itens verdadeiros e, com F, os falsos: 

 
( ) Discriminação. 
( ) Menoridade. 
( ) Exploração. 
( ) Violência. 
( ) Crueldade. 
( ) Opressão. 

 
Assinale a sequência correta: 
(A) V, V, V, V, V, V. 
(B) V, F, V, V, V, V. 
(C) V, F, F, V, V, V. 
(D) V, V, V, V, V, F. 
(E) F, V, F, F, F, F. 

  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
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5- O Conselho Tutelar, criado no âmbito dos municípios, é um órgão autônomo, encarregado pela sociedade de: 
(A) Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento justificado de suas deliberações. 
(B) Julgar os casos de discriminação e maus tratos à criança e ao adolescente. 
(C) Decidir sobre a guarda e adoção de crianças abandonadas.  
(D) Zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. 
(E) Dar prioridade ao atendimento às crianças de zero a seis anos. 

 
6- A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em pro-

cesso de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantido na Constituição e nas 
leis. 
Recorrer ao direito à liberdade implica em recorrer a outros direitos. Analise os direitos abaixo: 

 
I- Escolher livremente uma religião. 
II- Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários de forma irrestrita.  
III- Opinar e se expressar. 
IV- Brincar, praticar esportes e se divertir.  
V- Alimentar-se, estudar e trabalhar. 

 
Assinale a alternativa que contém os direitos aos quais implica em recorrer quando se recorre ao direito à li-
berdade: 
(A) Apenas os direitos I, II, IV e V. 
(B) Apenas os direitos I, III e IV. 
(C) Apenas os direitos II, III e IV. 
(D) Apenas os direitos II e III.  
(E) Os direitos I, II, III, IV e V. 

 
7- Uma professora de Educação Infantil percebe que uma criança apresenta ferimentos na testa. Dois irmãos, 

que estudam em séries mais adiantadas, relatam que a mãe esmurrou o irmãozinho e depois o empurrou con-
tra o vaso sanitário, machucando-o. A professora imediatamente relata o ocorrido à direção da escola. Diante 
desse fato e, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a escola deverá: 
(A) Comunicar o fato à autoridade judicial regional. 
(B) Chamar os pais à escola juntamente com um representante do Conselho Tutelar. 
(C) Abster-se de comunicar ao Conselho Tutelar, pois a este compete investigar esses casos com base no ar-

tigo 13 do Estatuto. 
(D) Abster-se de comunicar ao Conselho Tutelar, uma vez que este não deve substituir o papel que cabe à es-

cola. 
(E) Comunicar o fato ao Conselho Tutelar.  

 
8- Considerando o Estatuto de Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta: 

(A) Colocar as crianças e os adolescentes a salvo é defendê-los das situações e circunstâncias que constitu-
em ameaças de violação dos seus direitos.  

(B) Assegurar o direito à vida, à saúde e à alimentação se configura como garantia da integridade social das 
crianças e dos adolescentes. 

(C) Defender os direitos relacionados à educação e à cultura garante às crianças e aos adolescentes o seu 
poder de defesa. 

(D) Respeitar os direitos relacionados à liberdade e à convivência familiar e comunitária das crianças e dos 
adolescentes significa respeitar o seu desenvolvimento físico. 

(E) Garantir às crianças e aos adolescentes o direito ao lazer e à profissionalização implica garantia de sobre-
vivência. 

 
9- Analise os valores abaixo e identifique o(s) que é(são) levado(s) em conta para interpretar o Estatuto da Crian-

ça e do Adolescente: 
 

I- Os fins sociais a que a lei se dirige. 
II- As exigências do bem comum. 
III- A condição sociocultural da criança e do adolescente.   
IV- A condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. 
V- Os direitos e deveres individuais e coletivos. 

 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas os valores III, IV e V são levados em conta. 
(B) Apenas os valores I e II são levados em conta. 
(C) Apenas os valores I, IV e V são levados em conta. 
(D) Apenas os valores I, II, IV e V são levados em conta. 
(E) Apenas o valor III é levado em conta. 
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10- Analise as afirmativas que seguem a respeito do atendimento à saúde previsto pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente: 

 
I- É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único 

de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recu-
peração da saúde.  

II- A criança e o adolescente portadores de deficiência receberão atendimento especializado. 
III- Incumbe ao poder público auxiliar financeiramente os portadores de deficiência que necessitarem de me-

dicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, à habilitação ou à reabilitação. 
IV- Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência em 

tempo parcial de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente. 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa I está correta. 
(E) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.  

 
11- Analise as situações a seguir e escreva “sim” para aquelas que serão obrigatoriamente comunicadas ao Con-

selho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais, e “não” para aquelas que 
dispensam a comunicação ao Conselho Tutelar: 
 
( ) Criança ou adolescente com fratura de mandíbula sem comprovação de trauma não intencional de gran-

de impacto. 
( ) Criança ou adolescente que apresenta comprometimento de sua saúde digestiva. 
( ) Criança ou adolescente vivendo uma situação degradante. 
( ) Criança com falta de maturidade verbal. 
( ) Suspeita de violência em criança que apresenta áreas de alopecia por arrancamento de cabelos. 
( ) Caso de abuso sexual revelado por uma adolescente à orientadora pedagógica na escola. 

 
Assinale a sequência correta das respostas: 
(A) Sim, sim, sim, não, sim, sim.  
(B) Sim, sim, sim, sim, sim, sim. 
(C) Sim, não, não, não, não, sim. 
(D) Não, não, sim, não, não, sim. 
(E) Sim, não, sim, não, sim, sim. 

 
12- A punição a qualquer ação ou omissão em razão de ofensa aos direitos fundamentais da criança ou adoles-

cente se afigura como imposição ao infrator pela transgressão à norma prevista no: 
(A) Artigo 5º. 
(B) Artigo 3º. 
(C) Artigo 6º. 
(D) Artigo 4º. 
(E) Artigo 9º. 

 
13- À luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, a ação que consiste no não atendimento às suas necessida-

des básicas de alimentação, moradia, educação, saúde e lazer constitui descuido, descaso e desleixo é, por-
tanto, considerada: 
(A) Agressão. 
(B) Violência. 
(C) Negligência.  
(D) Ato infracional. 
(E) Rejeição. 

 
14- Assinale a alternativa que identifica o princípio estruturador da política de atendimento estabelecida pelo Esta-

tuto da Criança e do Adolescente que se concretiza pela criação e manutenção de fundos constituídos por re-
cursos orçamentários, transferências e doações de pessoas físicas e jurídicas dedutíveis do Imposto de Ren-
da: 
(A) Articulação. 
(B) Participação. 
(C) Descentralização. 
(D) Sustentabilidade. 
(E) Flexibilidade. 
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15- Considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente, analise as afirmativas a seguir sobre o direito à vida e 
à saúde: 

 
I- Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, deve-

rão proceder a exames visando ao diagnóstico e à terapêutica de anormalidades no metabolismo do re-
cém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. 

II- Os cuidados com a vida e com a saúde da criança começam ainda antes de seu nascimento, com o 
acompanhamento médico pré-natal, dispensando-se também atenção especial logo após o nascimento, 
durante o período perinatal. 

III- Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, deve-
rão fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do 
desenvolvimento do neonato. 

IV- A proteção integral determina absoluta prioridade de atendimento, sobretudo quando se tratar de pessoa 
com grave sofrimento mental, exceto quando envolver o aspecto espiritual e o psíquico. 

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.  
(C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.   
(D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.  
(E) Apenas a afirmativa I está correta.  

 
16- No que concerne ao trabalho de criança e de adolescente, assinale a alternativa correta: 

(A) São admissíveis determinados trabalhos para os menores de 13 anos, independente de sua condição de 
aprendiz. 

(B) O trabalho infantil só pode ser considerado como tal quando realizado por criança ou adolescente com 
idade inferior a 14 anos. 

(C) Qualquer criança ou adolescente poderá realizar trabalhos em empresas circenses, em funções de acro-
bata, saltimbanco, ginasta e outras semelhantes. 

(D) A atividade de babá, por ser realizada no âmbito residencial, pode ser assumida por quem ainda não com-
pletou 16 (dezesseis) anos. 

(E) É proibido qualquer trabalho a menor de quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz. 
 
17- Analise as afirmativas relacionadas ao Estatuto da Criança e do Adolescente e, diante de cada uma delas, 

assinale com V as verdadeiras e, com F, as falsas: 
 

( ) Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como ade-
quados à sua faixa etária. 

( ) As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não  poderão conter ilustrações,  fotogra-
fias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições. 

( ) As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil deverão respeitar os valores éticos e so-
ciais da pessoa e da família. 

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

( ) As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão 
ser comercializadas em embalagem lacrada, com a advertência de seu conteúdo. 

 
Assinale a alternativa que contém a sequência correta: 
(A) F, V, V, V, F. 
(B) F, V, F, V, V.  
(C) V, V, V, V, V. 
(D) V, V, F, F, F. 
(E) V, V, F, V, V. 

 
18- O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu Art. 88, II, determina a criação de conselhos municipais, es-

taduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, assegurada a participação popular paritária por 
meio de organizações representativas, segundo leis: federal, estaduais e municipais. Assinale a alternativa 
que corresponde às características desses órgãos: 
(A) Deliberativos e controladores. 
(B) Normativos e punitivos. 
(C) Transitórios e avaliadores. 
(D) Centralizadores e consultivos. 
(E) Temporários e disciplinadores. 
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19- Com vistas a proteger o saudável desenvolvimento da criança, primordialmente na primeira etapa de vida, e a 
estabelecer o vínculo entre mãe e filho, é dever do poder público, empregadores e instituições:  
(A) Promover campanhas de incentivo ao aleitamento materno, principalmente nas primeiras semanas de vida 

da criança.  
(B) Incentivar para que o período do aleitamento materno atinja, no mínimo, dois meses. 
(C) Oferecer condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à priva-

ção da liberdade.  
(D) Adotar as orientações gerais propostas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 
(E) Desenvolver ações de promoção do aleitamento materno de forma a atingir primordialmente as crianças 

oriundas de classes menos favorecidas. 
 
20- O Art. 143 do Estatuto da Criança e do Adolescente reza que é vedada a divulgação de atos judiciais, policiais 

e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional. Do 
parágrafo único destaca-se que “qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adoles-
cente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco e residência”. A medida prevista 
nesse artigo está amparada no: 
(A) Princípio da Sigilosidade. 
(B) Princípio da Inacessibilidade. 
(C) Princípio da Impessoalidade. 
(D) Princípio da Difusibilidade. 
(E) Princípio da Solidariedade. 

 
21- O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que as entidades de atendimento (acolhimento institucional, 

liberdade assistida, colocação familiar, internação e outras) são responsáveis pela manutenção das próprias 
unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e socioeducativos destinados 
a crianças e adolescentes. Analise o rol de entidades governamentais ou não governamentais abaixo e identi-
fique as que são encarregadas de fiscalizar as entidades de atendimento: 

 
I- Poder Executivo local. 
II- Poder Judiciário. 
III- Ministério Público. 
IV- Conselhos Tutelares. 
V- Autoridade Policial.   

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas III e IV são entidades fiscalizadoras.  
(B) Apenas I e II são entidades fiscalizadoras.   
(C) Apenas III e V são entidades fiscalizadoras.  
(D) Apenas II, III e IV são entidades fiscalizadoras.  
(E) Apenas I, II, III e IV são entidades fiscalizadoras.  

 
22- Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente medida socioe-

ducativa. A internação é uma dessas medidas. Assinale a alternativa que descreve corretamente a internação: 
(A) É uma forma de transição para o meio aberto que possibilita a realização de atividades externas, indepen-

dentemente de autorização judicial. 
(B) Consiste na designação de uma pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser recomen-

dada por entidade ou programa de atendimento. 
(C) Constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 
(D) É uma medida privativa de liberdade que não comporta prazo determinado. 
(E) Consiste na aplicação de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a seis meses, 

junto a entidades assistenciais. 
 
23- Sobre a apuração de ato infracional atribuído a adolescente, assinale a alternativa correta: 

(A) O adolescente apreendido por força de ordem judicial será, desde logo, colocado em situação de incomu-
nicabilidade.   

(B) O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, desde logo, encaminhado ao Conselho Tu-
telar. 

(C) O comparecimento de qualquer dos pais ou responsável não é condição suficiente para liberação do ado-
lescente pela autoridade policial. 

(D) A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo mínimo de 90 dias. 
(E) Em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, a autori-

dade policial deverá lavrar auto de apreensão, ouvidas as testemunhas e o adolescente. 
 
  



Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA – Edital N° 001/2015                                       Página 7 de 9 
 

24- Analise os requisitos para a concessão de pedidos de colocação em família substituta: 
 

I- Indicação de eventual parentesco do requerente e de seu cônjuge, ou companheiro, com a criança ou 
adolescente, especificando se tem ou não parente vivo. 

II- Qualificação completa da criança ou adolescente e de seus pais, se conhecidos. 
III- Indicação do cartório onde foi inscrito nascimento, anexando, se possível, uma cópia da respectiva certi-

dão. 
IV- Declaração sobre a existência de bens, direitos ou rendimentos relativos à criança ou ao adolescente. 
V- Comprovante de renda e declaração patrimonial do requerente. 

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas os requisitos III, IV e V estão corretos. 
(B) Apenas os requisitos III e IV estão corretos. 
(C) Apenas os requisitos I, II, III e IV estão corretos. 
(D) Os requisitos I, II, III, IV e V estão corretos. 
(E) Apenas os requisitos II, IV e V estão corretos. 

 
25- O  poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe. A respeito do poder familiar, 

assinale a alternativa correta: 
(A) Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no in-

teresse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.  
(B) A falta de recursos materiais constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do  poder familiar. 
(C) Em hipótese alguma, a condenação criminal do pai ou da mãe implicará a destituição do poder familiar. 
(D) O pai suspenso ou destituído do poder familiar fica desobrigado de contribuir para o sustento do filho. 
(E) A sentença que decretar a perda ou a suspensão do poder familiar não poderá ser averbada à margem do 

registro de nascimento da criança ou do adolescente. 
 
26- O Estatuto traz as conquistas básicas do Estado Democrático de Direito em favor da criança e do adolescente 

para o interior da instituição escolar. Nesse sentido, analise as afirmativas que seguem: 
 

I- O direito à educação das crianças e dos adolescentes configura-se com os direitos de igualdade de condi-
ções para o acesso e permanência na escola. 

II- O Ensino Fundamental, de primeira a nona série, é obrigatório, gratuito e direito público subjetivo. 
III- As crianças e os adolescentes têm direito de serem respeitados por seus educadores. Isso, entretanto, 

não lhes dá o direito de contestar os critérios avaliativos. 
IV- As dificuldades enfrentadas pelas crianças e pelos adolescentes, essencialmente das classes mais caren-

tes da população em permanecer na escola, não são consideradas pelo Estatuto. 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 

 
27- Maria é candidata a uma vaga de membro do Conselho Tutelar de Benedito Novo.  

Ela apresenta os seguintes requisitos: 
 

1- Reside no interior do município. 
2- Tem comprovada idoneidade moral. 
3- Tem formação acadêmica de nível médio. 
4- Nasceu em 1996. 
5- No momento não conta com cobertura previdenciária. 

 
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a candidatura de Maria: 
(A) Pode ser aceita com base nos requisitos 1, 2, 3 e 4. 
(B) Pode ser aceita com base nos requisitos 1, 2, 3, 4 e 5. 
(C) Não pode ser aceita com base nos requisitos 3 e 5. 
(D) Não pode ser aceita com base no requisito 5. 
(E) Não pode ser aceita com base no requisito 4. 
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28- Assinale a alternativa correta relacionada à autorização para viagem de criança e adolescente: 
(A) A autorização não será exigida quando tratar-se de comarca contígua à da residência da criança, se na 

mesma unidade da Federação, ou incluída na mesma região metropolitana. 
(B) Toda criança com 10 anos completos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhada 

dos pais ou responsável, sem expressa autorização judicial. 
(C) Qualquer criança ou adolescente nascido em território nacional poderá sair do país em companhia de es-

trangeiro se estiver com autorização expressa de um dos pais. 
(D) Somente em caso de viagem interestadual é permitida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel 

ou pensão desacompanhada pelos pais ou responsável. 
(E) Uma criança ou adolescente nascido em território nacional poderá sair do país em companhia de estran-

geiro residente ou domiciliado no exterior, desde que o país mantenha relações comerciais com o Brasil. 
 
29- Considerando que a colocação da criança ou do adolescente em família substituta far-se-á mediante guarda, 

tutela ou adoção, analise as afirmativas que seguem: 
 

I- Sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, 
respeitados seu estágio de desenvolvimento e o grau de compreensão sobre as implicações da medida, e 
terá sua opinião devidamente considerada. 

II- Tratando-se de maior de 9 (nove) anos de idade, será necessário seu consentimento, colhido em audiên-
cia.  

III- A colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa 
e acompanhamento posterior.  

IV- A colocação em família substituta não admitirá transferência da criança ou do adolescente a terceiros ou a 
entidades governamentais ou não governamentais sem autorização judicial.  

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
(C) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

 
30- O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a política de atendimento aos direitos destes seja realizada 

por meio de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos estados, 
do Distrito Federal e dos municípios. Em relação às linhas de ação da política de atendimento à criança e ao 
adolescente, registre V para a ação pertinente e F para a ação não pertinente: 

 
( ) Serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes desaparecidos. 
( ) Políticas e programas de assistência social, em caráter seletivo, para aqueles que deles necessitem.  
( ) Campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e  adolescentes afastados do 

convívio familiar e à adoção. 
( ) Serviços especiais de prevenção e atendimento psicossocial às vítimas de maus-tratos, exploração, 

abuso, entre outros. 
( ) Políticas e programas destinados a garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar de crian-

ças e adolescentes. 
 

Assinale a sequência correta: 
(A) V, F, V, F, V. 
(B) V, F, V, V, V. 
(C) F, F, V, V, V. 
(D) V, V, V, F, V. 
(E) V, V, V, V, V. 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE – CMDCA 

 

PROCESSO SELETIVO  –  EDITAL N° 001/2015 

  

FOLHA INTERMEDIÁRIA  DE RESPOSTAS  

 

Questões RESPOSTAS 

01 A B C D E 

02 A B C D E 

03 A B C D E 

04 A B C D E 

05 A B C D E 

06 A B C D E 

07 A B C D E 

08 A B C D E 

09 A B C D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 

21 A B C D E 

22 A B C D E 

23 A B C D E 

24 A B C D E 

25 A B C D E 

26 A B C D E 

27 A B C D E 

28 A B C D E 

29 A B C D E 

30 A B C D E 

 
 

 
INFORMAÇÕES  

 
O Gabarito e o Caderno de Questões serão divulgados até às 20h do dia 26 de julho de 
2015, no site www.furb.br/concurso. 
 
Caberá recurso (modelo Anexo I) contra o as questões da prova objetiva das 8h do dia 
27/07/2015 até às 17h do dia 28/07/2015, devidamente fundamentado, o qual será julgado no 
prazo de 01 (um) dia pela Comissão Especial do Concurso FURB. O recurso deverá ser encami-
nhado para o e-mail concursopublico@furb.br. 
 
 

 
 

Balneário Camboriú, 26 de julho de 2015.  

http://www.furb.br/concurso
mailto:concursopublico@furb.br



