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É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a 
salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 
constrangedor, (Art.18. ECA). 
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01- Assinale a opção correta no que concerne ao conselho tutelar, de acordo com o 
ECA.  
A.(____) As decisões do conselho tutelar são soberanas e não poderão ser revistas 
pelo juiz do município onde o conselho tiver sede.  
B.(____) Não há impedimento de dois irmãos servirem no mesmo conselho tutelar.  
C.(____) O conselho tutelar é um órgão permanente e subordinado ao Ministério 
Público de cada estado da Federação.  
D.(____) Considere a seguinte situação hipotética. Maria, com 19 anos de idade, 
reside no município de Santo Antônio de Lisboa – PI e tem reconhecida idoneidade 
moral. Sabendo da abertura de vaga para membro do Conselho Tutelar de Bocaina 
– PI, Maria efetuou sua inscrição. Nessa situação, a inscrição não poderá ser aceita 
devido ao fato de a interessada não possuir idade superior a 21 anos e não residir 
em Bocaina.  
 
02- (Defensoria DEFSP- 2007 / FCC) Em proteção a adolescentes apreendidos pela 
prática de ato infracional, prevê expressamente o ECA: 
A.(____) proibição do uso de algemas.  
B.(____) responsabilidade administrativa da autoridade que não comunicar a 
apreensão aos pais ou responsável.  
C.(____) apresentação imediata do jovem apreendido em flagrante à autoridade 
policial competente.  
D.(____) proibição da divulgação, pelos meios de comunicação, do nome, das 
iniciais do nome e do apelido do suspeito.  
 
03- Sobre a composição e funcionamento dos Conselhos Tutelares, é correto 
afirmar:  
A.(____) cada conselho tutelar será composto por cinco membros, quatro eleitos e 
um nomeado, obrigatoriamente o Secretário Municipal de Assistência Social.  
B.(____) a idade mínima para compor o conselho tutelar é ter mais 21 anos.  
C.(____) o mandato do conselho tutelar eleito é de 3 (três) anos, admitida uma 
reeleição. 
D.(____) a função de conselheiro tutelar obedece à percepção de remuneração 
fixada nacionalmente. 
 
04- Sobre o processo de escolha dos membros para composição do Conselho 
Tutelar e com base na legislação atual do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
marque a alternativa incorreta.  
A.(____) A posse dos conselheiros tutelares eleitos ocorrerá do dia 01 (primeiro) de 
janeiro do ano subsequente ao processo de escolha. 
B.(____) O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar será 
estabelecido em lei municipal e será realizado pelo Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente e a fiscalização do Ministério Público.  
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C.(____) O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em 
data unificada em todo território nacional a cada (4) quatro anos, no primeiro 
domingo de outubro do ano subsequente a eleição presidencial. 
D.(____) No processo de escolha dos membros do CT, é vedado ao candidato doar, 
oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer 
natureza, inclusive brindes de pequeno valor. 
 
05- Quanto aos conselhos tutelares (CTs), assinale a opção correta.  
A.(____) Os CTs são órgãos permanentes e autônomos, não jurisdicional, 
encarregados pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 
adolescente, como previsto na lei. 
B.(____) Os CTs são entidades de proteção responsáveis pelo planejamento e pela 
execução de programas de proteção e socioeducativos destinados a crianças e 
adolescentes.  
C.(____) Somente o CT tem competência para apurar os atos infracionais praticados 
por adolescente, aplicando-lhe medidas específicas de punição, previstas em lei, a 
serem cumpridas segundo requisições do CT. 
D.(____) Além das atribuições previstas no ECA, os CTs podem instituir novas 
atribuições em regimento interno ou em atos administrativos de quaisquer outras 
autoridades.  
 
06- Tendo por base o ECA, julgue os itens a seguir.  
I – O ECA considera criança a pessoa de até doze anos de idade completos e, 
adolescente, aquela entre treze e dezoito anos de idade.  
II – A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, 
independentemente da situação jurídica da criança e do adolescente, nos termos da 
Lei.  
III – A criança e o adolescente têm direito à educação e a eles deve ser assegurado 
acesso a escola pública e gratuita próxima de sua residência.  
IV – O trabalho educativo do adolescente pode ser corretamente definido como a 
atividade laboral caracterizada pela prevalência das exigências pedagógicas 
relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando sobre o aspecto 
produtivo. Por isso, se um programa social que tenha por base o trabalho educativo, 
sob responsabilidade de entidade governamental ou não-governamental sem fins 
lucrativos, remunerar um adolescente pelo trabalho efetuado ou a ele conceder 
participação na venda dos produtos de seu trabalho, estará desfigurado o caráter 
educativo. A quantidade de itens certos é igual a 
A.(____) 0.  
B.(____) 1.  
C.(____) 2. 
D.(____) 3.  
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07- Com o objetivo de garantir o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e 
social, em condições de liberdade e dignidade, o Estado brasileiro tem o dever de 
garantir as necessidades das crianças e dos adolescentes, velando pelo seu direito 
à vida, à saúde, à educação, à convivência, ao lazer, à liberdade, à 
profissionalização, entre outros. Nesse sentido, é correto afirmar que o ECA: 
A.(____) reconhece que as crianças e os adolescentes são sujeitos especiais, 
titulares de direitos absolutos e merecedores de atenção jurídica preferencial, posto 
que a Constituição Federal, ao consagrar o princípio da proteção integral, impõe ao 
juiz que desconsidere a finalidade social, o bem comum e os direitos individuais e 
coletivos.  
B.(____) baseou-se no princípio da indisponibilidade dos direitos fundamentais, por 
meio do qual foram estabelecidas as Diretrizes das Nações Unidas para a 
Prevenção da Delinquência Juvenil e o critério cronológico da psicologia evolutiva 
para diferenciar crianças, adolescentes e jovens adultos.  
C.(____) aperfeiçoou a doutrina da situação irregular, esposada pelo Código de 
Menores, estendendo a aplicação das medidas socioeducativas destinadas à 
reabilitação física, moral e psíquica de crianças e adolescentes infratores.  
D.(____) afastou-se da doutrina de situação irregular que caracterizou o antigo 
Código de Menores, haja vista este ser voltado apenas aos menores em situação 
irregular, isto é, àqueles que se encontram em conflito com a lei ou que se 
encontram privados de assistência, por qualquer motivo. O ECA, ao contrário, segue 
a doutrina da proteção integral, que se baseia no princípio do melhor interesse da 
criança. 
 
08- (VUNESP/2012) O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre a política 
de proteção integral à criança e ao adolescente, a saber: 
I. nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; 
II. 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; 
III. a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 
pessoa humana; 
IV. a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como 
pessoas humanas em processo de desenvolvimento após os vinte e um anos de 
idade. 
 
Segundo o ECA, está correto o contido em 
A. (____) I, II, III e IV. 
B. (____) II, III e IV, apenas. 
C. (____) I, III e IV, apenas. 
D. (____) I, II e III, apenas. 
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09- (VUNESP/2012) De acordo com o art. 13 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, ao identificar marcas de agressão e suspeitar de maus tratos em um 
aluno da escola, o inspetor de alunos deve: 
A.(____) encaminhar o aluno para atendimento médico e terapêutico. 
B.(____) proporcionar condições de atendimento aos pais e aluno na escola. 
C.(____) informar seu superior, que encaminhará o caso ao Conselho Tutelar. 
D.(____) garantir proteção policial ao aluno, punindo os responsáveis pela violência. 
 
10- (VUNESP/2012) Durante uma aula vaga, alguns alunos iniciaram uma 
brincadeira de pichação nos muros e paredes da escola. Verificando a confusão, o 
inspetor de alunos colocou os envolvidos na brincadeira de castigo, impedindo-os de 
voltarem a assistir às aulas. Segundo o art.18 do ECA, essa atitude do inspetor está 
A.(____) incorreta, porque deixou de zelar pela dignidade desses alunos. 
B.(____) incorreta, porque os adolescentes deveriam ser encaminhados para a 
autoridade policial. 
C.(____) correta, porque o inspetor deverá tomar as medidas necessárias para 
manter a ordem. 
D.(____) incorreta, pois esses problemas disciplinares devem ser resolvidos pelo 
Supervisor de Ensino. 
 
11- De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a adoção depende do 
consentimento dos pais ou do representante legal do adotando, entretanto, o 
consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais: 
A-(____) Sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar. 
B-(____) Sejam falecidos. 
C-(____) Estejam em tratamento de dependência química e os filhos a disposição do 
Juizado da Infância e Juventude. 
D-(____) Tenham praticado violência contra os filhos e denunciados ao Conselho 
Tutelar. 
 
12- De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, os dirigentes de 
estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos 
de: 
I. Maus-tratos envolvendo seus alunos. 
II. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos 
escolares. 
III. Elevados níveis de repetência. 
IV. Dificuldade de aprendizagem e déficit de atenção dos alunos. 
V. Não inclusão no Cadastro Único do Governo Federal para Programas Sociais. 
Assinale a opção CORRETA: 
A-(____) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 
B-(____) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 
C-(____) Apenas os itens I, II e III são verdadeiros. 
D-(____) Apenas os itens III e IV são verdadeiros. 
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13- Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) lei 8.069/90 no se art. 
10, hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos 
e particulares são obrigados a: 
I- Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanecia junto aos 
familiares. 
II- Proceder exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anomalias e 
deficiências no recém- nascido bem como prestar orientação aos familiares. 
III- Manter registro de atividades desenvolvidas, através de prontuários coletivos pelo 
prazo de 15 anos. 
IV- Fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as 
intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. 
É correto o que se afirma em APENAS: 
A-(____) I 
B-(____) I, II 
C-(____) I, III 
D-(____) IV 
 
14- Sobre o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente a respeito do direito à 
vida e à saúde, marque a opção INCORRETA.  
A-(____) É facultativa a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas 
autoridades sanitárias.  
B-(____) O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e 
odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a 
população infantil, e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e 
alunos.  
C-(____) 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.  
D-(____) Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que 
necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, 
habilitação ou reabilitação.  
 
15- São linhas de ação política de atendimento a criança e ao adolescente, 
EXCETO:  
A-(____) políticas e programas sociais básicas de caráter apenas governamental. 
B-(____) políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de 
afastamento do convívio familiar e a garantir o efetivo exercício do direito à 
convivência familiar de crianças e adolescentes. 
C-(____) políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para 
aqueles que deles necessitarem. 
D-(____) serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às 
vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. 
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16- A respeito do instituto da adoção, disposto no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, indique a opção ERRADA .  
A-(____) O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será inscrita no 
registro civil e penal mediante mandado do qual não se fornecerá certidão.  
B-(____) A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e 
deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e 
parentes, salvo os impedimentos matrimoniais.  
C-(____) Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros podem 
adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas e 
desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de 
convivência e que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e 
afetividade com aquele não detentor da guarda, que justifiquem a excepcionalidade 
da concessão.  
D-(____) O processo relativo à adoção assim como outros a ele relacionados serão 
mantidos em arquivo, admitindo-se seu armazenamento em microfilme ou por outros 
meios, garantida a sua conservação para a consulta a qualquer tempo. 
 
17- 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:  
1. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.  
2. Direito de organização e participação em entidades estudantis.  
3. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.  
4. Direito de contestar critérios avaliativos, não podendo recorrer às instâncias 
escolares superiores.  
5. Direito de ser respeitado por seus educadores.  
 
A soma dos itens corretos é:  
A-(____) 10  
B-(____) 11 
C-(____) 12  
D-(____) 9  
 
18- Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos 
pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar como medida 
cautelar: 
A-(____) a prisão do pai e da mãe; 
B-(____) a retirada da criança e ou adolescente da moradia comum; 
C-(____) o afastamento do agressor da moradia comum; 
D-(____) a perda do poder familiar  
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19- No dia 13 de julho de 2015, o Estatuto da Criança e do adolescente, Lei Federal 
nº 8069 completará:  
A-(____) 18 anos;  
B-(____) 19 anos;  
C-(____) 25 anos;  
D-(____) 21 anos. 
 
20- São Direitos Fundamentais da criança e do adolescente, EXCETO:  
A-(____) Direito à Vida e à Saúde;  
B-(____) Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e o Lazer; 
C-(____) Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho;  
D-(____) Direito ao Trabalho.  
 
21-. 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. 
A garantia de prioridade compreende: 
I - a preferência de receber proteção e socorro em qualquer hospital particular;  
II - precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 
III - primazia na formulação de políticas sociais voltadas à infância;  
IV - destinação privilegiada de recursos públicos à infância e à juventude somente 
nas áreas relacionadas à prevenção. 
- Tendo analisado os itens acima, é verdadeiro afirmar que  
A-(___) todos os itens estão corretos.  
B-(___) os itens I e II estão corretos. 
C-(___) os itens I, II e III estão corretos.  
D-(___) os itens II e IV estão corretos.  
 
22- O conselho tutelar de uma cidade do interior de determinado estado brasileiro 
recebeu denúncia anônima, por telefone, em que se relatava que o diretor da 
principal escola pública municipal teria praticado abusos sexuais contra várias 
crianças.  
Nessa situação hipotética, dadas as atribuições do conselho tutelar previstas no 
ECA, os conselheiros tutelares devem: 
A-(____) Ajuizar contra o diretor, perante o juízo local da infância e da juventude, 
ação de exoneração do cargo, com pedido liminar de afastamento provisório. 
B-(____) Instaurar, com urgência, inquérito civil e criminal para ouvir o diretor, as 
crianças, seus pais, funcionários e professores da escola, para apuração dos fatos. 
C-(____) Comunicar, com urgência, o fato ao prefeito municipal, a quem cabe tomar 
as providências necessárias.  
D-(____) Ouvir reservadamente o diretor, as crianças e seus pais e, confirmados os 
indícios de abusos sexuais, enviar ao Ministério Público e à autoridade judiciária 
relatório circunstanciado do ocorrido e das providências tomadas.  
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23- De acordo com o Direito à Convivência Familiar e Comunitária, Art. 19. Toda 
criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, 
excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e 
comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de 
substâncias entorpecentes. Desta forma, é correto afirmar:  
I - Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento 
familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 1 (um) ano, 
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.  
II - A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento 
institucional não se prolongará por mais de 2 (dois) anos, salvo comprovada 
necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela 
autoridade judiciária.  
III - 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.  
IV - Os filhos, havidos da relação do casamento, por adoção, não terão os mesmos 
direitos e qualificações na convivência familiar. 
 São corretas as afirmações:  
A-(____) I, II e III apenas  
B-(____) II e III apenas  
C-(____) I e IV apenas  
D-(____) II, III e IV apenas 
 
24- De acordo com o ECA, art. 56, cabe aos dirigentes de estabelecimentos de 
ensino fundamental comunicar ao Conselho Tutelar casos de:  
I - maus-tratos envolvendo seus alunos. 
II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos 
escolares.  
III - elevados níveis de repetência.  
IV- casos de deficiências e problemas de aprendizagem.  
São CORRETAS as afirmações:  
A-(____) I, II e IV apenas  
B-(____) I, II e III apenas  
C-(____) II, III e IV apenas  
D-(____) I, III e IV apenas 
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25- Em relação ao que dispões o Estatuto da Criança e do adolescente para a 
Gestante, assinale a alternativa INCORRETA: 
A-(____) À gestante, é assegurado o atendimento pré e perinatal através do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 
B-(____) A gestante não tem direito ao atendimento preferencial pelo mesmo médico 
que acompanhou, garantindo apenas o atendimento pelo SUS. 
C-(____) Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde à gestante, 
públicos e particulares, são abrigados a manter alojamento conjunto, garantindo ao 
bebê, a permanência com a mãe, e a garantir condições adequadas ao aleitamento 
materno, inclusive as mães submetidas a privação de liberdade. 
D-(____) Compete ao poder público propiciar a gestante e à nutriz, apoio nutricional 
sempre que necessário. 
 
26- Sobre a guarda é INCORRETO afirmar: 
A-(____) A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à 
criança e ao adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros, 
inclusive aos pais. 
B-(____) O poder público estimulará por meio de assistência jurídica, incentivos 
fiscais e subsídios, o acolhimento, sob forma de guarda, da criança ou adolescente 
afastado do convívio familiar. 
C-(____) A guarda não poderá ser revogada. 
D-(____) A guarda confere a criança e ao adolescente a condição de dependente, 
para todos os fins de direitos, inclusive previdenciários. 
 
27- Assinale abaixo a alternativa CORRETA: 
As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os 
direitos estabelecidos no ECA são ameaçados ou violados:  
A-(____) Por ação ou omissão da Sociedade ou do Estado. 
B-(____) Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. 
C-(____) Em razão de sua conduta. 
D-(____) Todas as respostas. 
 
28- Toda criança ou adolescente tem direito à Convivência Familiar e Comunitária, a 
ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família 
substituta, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias 
entorpecentes. Conforme artigo 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
a perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente, nos casos 
previstos na legislação civil, bem como na hipótese de:  
A-(____) situação caracterizada como de vivência nas ruas e ausência absoluta de 
meios  para fixação de residência.  
B-(____) falta de afeto e negligência caracterizada como  abandono de incapaz, 
derivada da dependência de substâncias entorpecentes.  
C-(____) extrema violência praticada contra os filhos, resultando fatalidade e 
negação da  violação dos direitos referentes à sua integridade física.  
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D-(____) descumprimento injustificado dos deveres de sustento, guarda e educação 
dos filhos menores e da obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações 
judiciais. 
 
29- Assinale a alternativa correta:  
I- O Conselho Tutelar é o órgão que deve zelar pelo cumprimento dos direitos da 
criança e do adolescente. 
II- As medidas de acolhimento institucional e de internação destacam-se por não 
afetarem os vínculos familiares.  
III- As medidas socioeducativas são aplicadas apenas a adolescentes que 
cometeram dois ou mais atos infracionais.  
IV- A universalização da proteção das crianças e dos adolescentes é uma das 
características do ECA.  
A-(___) As afirmações I e III estão corretas  
B-(___) As afirmações II e III estão corretas  
C-(___) As afirmações III e VI estão incorretas  
D-(___) As afirmações II e III estão incorretas  
 
30- Segundo o artigo 129, são medidas aplicáveis aos pais ou responsável, exceto: 
A-(____) Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico.  
B-(____) Destituição da tutela.  
C-(____) Perda da guarda.  
D-(____) Prestação de serviços à comunidade. 
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CARTÃO-RESPOSTA 
 
NOME____________________________________________________ 
CPF:___________________________ RG: ______________________ 
 
 
1- 11- 21- 

2- 12- 22- 

3- 13- 23- 

4- 14- 24- 

5- 15- 25- 

6- 16- 26- 

7- 17- 27- 

8- 18- 28- 

9- 19- 29- 

10- 20- 30- 

 
Observação: Em casos de rasura ou letra ilegível, a questão será anulada. 
 

 
 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura do candidato 
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