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PROVA PARA O CARGO:
CONSELHEIRO TUTELAR
ATENÇÃO
CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO A QUE VOCÊ CONCORRE
PREENCHA CORRETAMENTE OS CAMPOS ABAIXO
Nome completo:

RG:

Número de Inscrição:

Assinatura:

INSTRUÇÕES:
1. Durante a realização da prova, não será admitida comunicação entre os candidatos, nem qualquer espécie
de consulta ou utilização de códigos, livros, manuais, impressos ou anotações, telefone celular, tablet ou
similares, gravador ou de qualquer material que não seja o estritamente permitido, nem o uso de
boné/gorro/chapéu ou similares, óculos de sol e protetores auriculares.
2. O candidato que estiver de posse de qualquer equipamento eletrônico, deverá, antes do início da prova:
desligá-lo; retirar sua bateria (se possível); acondicioná-lo em embalagem específica, fornecida pela
organização; lacrar a embalagem e mantê-la lacrada embaixo da carteira até a saída do candidato do prédio
de aplicação da prova; os eventuais pertences pessoais (bonés, gorros ou similares, protetor auricular)
devem ser deixados em local visível ao aplicador da prova. Esse material deverá permanecer durante todo o
período de permanência do candidato no local de prova, sem uso.
3. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 30 questões numeradas de 01 a 30; confira se a quantidade e a
ordem do seu caderno de questões estão corretas.
4. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções. Apenas uma responde corretamente
à questão.
5. Você poderá deixar o local de prova somente após uma hora do início da aplicação das provas.
6. Quando terminar as provas, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTÕES e o
CARTÃO-RESPOSTA.
7. O tempo de duração da prova é de 2h30m.
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1. A

Lei Federal nº 8.069/90, popularmente
conhecida como ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE, de acordo com seu artigo primeiro,
dispõe sobre a proteção integral:
(A) à criança e ao adolescente.
(B) à criança e ao adolescente e ao idoso.
(C) à criança e ao adolescente e às mulheres.
(D) à idosos e mulheres.

(D) À parturiente, durante o trabalho de parto e o
pós-parto imediato, é assegurado 1 acompanhante.
5. O aleitamento materno é um tema amplamente
tratado na legislação brasileira, em relação ao tema,
assinale a alternativa correta:
(A) O poder público é responsável exclusivo por
propiciar condições adequadas ao aleitamento
materno.
(B) As instituições e os empregadores propiciarão
condições adequadas ao aleitamento materno,
exceto aos filhos de mães submetidas a medida
privativa de liberdade.
(C) Os serviços de unidades de terapia intensiva
neonatal deverão dispor de banco de leite humano.
(D) Os profissionais das unidades primárias de saúde
desenvolverão ações sistemáticas visando ao
planejamento de ações de promoção e apoio ao
aleitamento materno de forma esporádica.

2. A

Lei Federal nº 8.069/90, popularmente
conhecida como ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE, Se aplica à pessoas:
(A) De três anos de idade até doze anos de idade
completos, e aquela entre doze e dezoito anos de
idade.
(B) De seis anos de idade até doze anos de idade
incompletos, e adolescente aquela entre doze e
dezoito anos de idade.
(C) Crianças até doze anos de idade incompletos, e
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de
idade.
(D) Apenas pessoas com até doze anos de idade
incompletos.

6. Assinale a alternativa cujo conteúdo refere-se
corretamente à obrigação dos hospitais e demais
estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes:
(A) Manter registro das atividades desenvolvidas,
através de prontuários individuais, pelo prazo de
trinta anos.
(B) Fornecer declaração de nascimento onde
constem necessariamente as intercorrências do
parto e do desenvolvimento do neonato.
(C) Manter alojamento separado, impossibilitando
ao neonato a permanência junto à mãe.
(D) Identificar o recém-nascido exclusivamente
mediante o registro de sua impressão plantar e
digital e da impressão digital da mãe, sendo
inadmissível outra forma de identificação.

3. Quanto aos direitos fundamentais estabelecidos
no ECA, refere-se corretamente ao direito à vida e à
saúde:
(A) Proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação
de políticas sociais públicas que permitam o
nascimento e o desenvolvimento sadio e
harmonioso, em condições dignas de existência.
(B) Garantia do acesso, às mulheres cadastradas
como carentes, aos programas e às políticas de
saúde da mulher e de planejamento reprodutivo.
(C) Atendimento
pré-natal
realizado
por
profissionais residentes na área da saúde.
(D) Garantia da vinculação, desde o início da
gestação, ao estabelecimento em que será realizado
o parto.

7. A criança e o adolescente têm o direito de ser
educados e cuidados sem o uso de castigo
físico ou de tratamento cruel ou degradante,
como formas de correção, disciplina, educação
ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos
integrantes da família ampliada, pelos
responsáveis,
pelos
agentes
públicos
executores de medidas socioeducativas ou por
qualquer pessoa encarregada de cuidar deles,
tratá-los, educá-los ou protegê-los. Sendo
assim, assinale a alternativa que contém um
tratamento que deve ser dado à criança:
(A) Tratamento com Atenção, amor e carinho.
(B) Castigo físico que resulte em lesão.
(C) Castigo físico que resulte em sofrimento físico.
(D) Tratamento cruel ou degradante.

4. Quanto ao acesso aos programas e às políticas de
saúde da mulher, assinale a alternativa correta;
(A) A aplicação de cesariana e outras intervenções
cirúrgicas dependerão UNICAMENTE da vontade da
paciente.
(B) A atenção primária à saúde fará a busca ativa da
gestante que iniciar as consultas de pré-natal,
ficando responsável por busca-la em casa e depois
levar de volta em todas as consultas.
(C) A gestante e têm direito a 4 (quatro)
acompanhantes de sua preferência durante o
período do pré-natal.
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8. Quanto à comunicação de castigo físico,
tratamento cruel ou degradante e maus-tratos
contra criança ou adolescente, assinale a alternativa
correta:
(A) Não é obrigatória nem nos casos confirmados de
violência.
(B) É facultativa nos casos de suspeita ou
confirmação de violência.
(C) Deve ser dirigida apenas ao Conselho Tutelar da
respectiva localidade, a polícia não pode investigar.
(D) Pode ser investigado pela polícia de qualquer
localidade.

julho de 1990. Assinale a alternativa que refere-se
corretamente ao castigo físico:
(A) É considerado castigo físico a ação de natureza
disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força
física sobre a criança ou o adolescente que resulte
em sofrimento físico.
(B) É considerado castigo físico a ação de natureza
disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força
física sobre a criança ou o adolescente que resulte
em humilhação.
(C) É considerado castigo físico a ação de natureza
disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força
física sobre a criança ou o adolescente que resulte
em ameaça grave.
(D) É considerado castigo físico a ação de natureza
disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força
física sobre a criança ou o adolescente que resulte
em ridicularização.

9. Quanto à forma da promoção da atenção à saúde
bucal das crianças e das gestantes pelo SUS, assinale
a alternativa incorreta:
(A) Será realizada de forma transversal.
(B) Será realizada de forma restrita, somente
crianças com dente de leite receberão saúde bucal.
(C) Será realizada de forma intersetorial.
(D) Será realizada em ação conjunta.

13. Segundo às regras gerais do direito à convivência
familiar e comunitária, é direito da criança e do
adolescente:
(A) Ser criado e educado no seio de uma família
substituta.
(B) A convivência familiar e comunitária, em
ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.
(C) A habitação em ambiente livre da presença de
pessoas.
(D) Quando inserida em programa de acolhimento
familiar ou institucional, ter sua situação reavaliada,
no máximo, a cada 6 (seis) anos.

10. Quanto aos mecanismos de proteção integral à
criança e ao adolescente estabelecidos pelo ECA,
alcançarão:
(A) Somente crianças até doze anos de idade
completos.
(B) Adolescente entre doze e dezoito anos de idade.
(C) Somente crianças até treze anos de idade
completos.
(D) Somente adolescente maiores de 16 anos de
idade.

14. Convivência é a ação de conviver, ou seja, viver
em companhia de outro ou outros. Para que seja
garantida à criança e ao adolescente coexistência
pacífica e harmoniosa de grupos humanos num
mesmo espaço, o ECA estabelece as regras de
convivência familiar e comunitária. Quanto à
permanência da criança e do adolescente em
programa de acolhimento institucional, assinale a
alternativa cujo conteúdo esteja correto:
(A) Não poderá ocorrer se a criança for do sexo
masculino.
(B) Sempre se prolongará por mais de 24 (vinte e
quatro meses).
(C) Excepcionalmente se prolongará por mais de 18
(dezoito meses).
(D) Não poderá ocorrer se a criança for do sexo
feminino.

11. É atribuição do conselho tutelar, ao tomar
conhecimento de ameaça ou violação aos direitos de
crianças e adolescentes:
(A) Criação de programa oficial ou comunitário de
proteção à família junto ao congresso nacional.
(B) Realização de tratamento psicológico ou
psiquiátrico aos pais e tios da criança. Se a criança
for do sexo feminino também aos avós.
(C) Encaminhamento da criança a tratamento
especializado.
(D) Advertir a criança ou o adolescente, para que
este aprenda defesa pessoal.
12. A inviolabilidade da integridade física, psíquica e
moral da criança e do adolescente, abrangendo a
preservação da imagem, da identidade, da
autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos
espaços e objetos pessoais, garantem direito ao
respeito contemplado pela lei nº 8.069, de 13 de

15. O ECA em suas disposições gerais estabelece
como dever de todos a prevenção da ocorrência de
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ameaça ou violação dos direitos da criança e do
adolescente. Quanto à responsabilização pela
violação dos direitos e deveres que protegem a
criança e adolescente, assinale a alternativa correta.
(A) O professor pode ser responsável pelo o
injustificado retardamento ou omissão de
comunicação as pessoas encarregadas, por razão de
profissão, devido sua profissão.
(B) Todos que tiverem em volta da criança ou do
adolescente
irrestritamente,
serão
responsabilizados dolosamente pelo injustificado
retardamento ou omissão da comunicação.
(C) Somente as mulheres podem ser responsáveis
por eventuais inobservâncias das normas de
prevenção à violação dos direitos da criança e do
adolescente.
(D) Os vizinhos de crianças ameaçadas serão
responsabilizados sempre que ocorrer a ameaça ou
violação das crianças.

18. O apadrinhamento consiste em estabelecer e
proporcionar à criança e ao adolescente vínculos
externos à instituição para fins de convivência
familiar e comunitária e colaboração com o seu
desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico,
cognitivo, educacional e financeiro. Quanto ao
apadrinhamento assinale a alternativa correta:
(A) A criança e adolescente em programa de
acolhimento institucional ou familiar não poderão
participar de programa de apadrinhamento.
(B) Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas
menores de 18 (dezoito) anos não inscritas nos
cadastros de adoção, atendidas as exigências legais.
(C) Pessoas jurídicas podem apadrinhar criança ou
adolescente a fim de colaborar para o seu
desenvolvimento.
(D) Crianças ou adolescentes com grande
possibilidade de reinserção familiar ou colocação em
família adotiva, têm prioridade para o
apadrinhamento.

16. Adoção é o ato jurídico no qual um indivíduo é
permanentemente assumido como filho por uma
pessoa ou por um casal que não são os pais
biológicos. Assinale a alternativa que se refere
corretamente à situação em que a gestante ou mãe
manifeste interesse em entregar seu filho para
adoção, antes ou logo após o nascimento:
(A) Os efeitos do estado gestacional e puerperal não
devem ser considerados pela autoridade judiciária
na análise da situação, sendo assim, a mãe deve ser
ignorada.
(B) A autoridade judiciária encaminhará a gestante
ou mãe independente de concordância, à rede
pública de saúde e assistência social para
atendimento especializado, para que essa desista de
entregar seu filho à adoção.
(C) A autoridade judiciária deverá decretar a prisão
preventiva da mãe que tem interesse em entregar
seu filho para adoção.
(D) A gestante ou mãe será encaminhada à Justiça da
Infância e da Juventude.

19. 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. Quanto aos
direitos e qualificação dos filhos, analise as
proposições abaixo e assinale a alternativa correta:
I. 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.
II. O poder familiar será exercido, em igualdade de
condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que
dispuser a legislação civil.
III. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos
iguais e deveres e responsabilidades compartilhados
no cuidado e na educação da criança.
IV. A falta ou a carência de recursos materiais
constitui motivo suficiente para a perda ou a
suspensão do poder familiar.
(A) Somente I está correta.
(B) Somente II e III estão corretas.
(C) I e IV estão corretas.
(D) I, II e III estão corretas.

17. Na hipótese de não comparecerem à audiência
nem o genitor nem representante da família extensa
para confirmar a intenção de exercer o poder
familiar ou a guarda, a autoridade judiciária:
(A) Declarará o poder familiar da mãe.
(B) Colocará a criança sob a guarda provisória de
quem esteja habilitado a adotá-la.
(C) A criança será mantida com os genitores.
(D) A Justiça da Infância e da Juventude determinará
o acompanhamento familiar pelo prazo de 120
(cento e vinte) dias.

20. Quanto à perda ou suspensão do poder familiar,
assinale a alternativa incorreta:
(A) A condenação criminal do pai ou da mãe não
implicará a destituição do poder familiar.
(B) A condenação por crime doloso sujeito à pena de
reclusão contra outrem igualmente titular do
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mesmo poder familiar não implicará a destituição do
poder familiar
(C) A perda e a suspensão do poder familiar serão
decretadas judicialmente, em procedimento
contraditório, nos casos previstos na legislação civil.
(D) Ocorrerá pelo descumprimento injustificado dos
deveres e obrigações de sustento.

(D) Adoção
24. A colocação da criança ou adolescente em
família substituta será precedida de sua preparação
gradativa e acompanhamento posterior, realizados
pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da
Infância e da Juventude, preferencialmente com o
apoio dos técnicos responsáveis pela execução da
política municipal de garantia do direito à
convivência familiar. Em se tratando de criança ou
adolescente indígena ou proveniente de
comunidade
remanescente
de
quilombo,
obrigatório exceto:
(A) Que sejam respeitadas sua identidade social e
cultural, os seus costumes e tradições.
(B) Que sejam consideradas suas instituições, ainda
que incompatíveis com os direitos fundamentais.
(C) Que a colocação familiar ocorra prioritariamente
no seio de sua comunidade ou junto a membros da
mesma etnia.
(D) A intervenção e oitiva de representantes do
órgão federal responsável pela política indigenista,
no caso de crianças e adolescentes indígenas, e de
antropólogos, perante a equipe interprofissional ou
multidisciplinar que irá acompanhar o caso.

21. O reconhecimento do estado de filiação é direito
personalíssimo, indisponível e imprescritível,
podendo ser exercitado contra os pais ou seus
herdeiros, sem qualquer restrição, observado o
segredo de Justiça. Entende-se por família natural a
comunidade formada:
(A) Por um dos pais e seus descendentes.
(B) Por pai e mãe e seus descendentes.
(C) Por parentes próximos com os quais a criança ou
adolescente convive.
(D) Por parentes ou pessoas afins com as quais a
criança ou adolescente mantém vínculos de
afinidade e afetividade.
22. Casamento é a união voluntária entre duas
pessoas que desejam constituir uma família,
formando um vínculo conjugal que está baseado nas
condições dispostas pelo direito civil, quanto ao
reconhecimento dos filhos havidos fora do
casamento, assinale a alternativa correta:
(A) Poderá ocorrer pelos pais, conjunta ou
separadamente, desde que no próprio termo de
nascimento, ou mediante escritura pública.
(B) O reconhecimento deve preceder o nascimento
do filho não sendo possível suceder-lhe o
falecimento, se deixar descendentes.
(C) O reconhecimento do estado de filiação é direito
personalíssimo, indisponível e deve ser requerido
em tempo hábil.
(D) O reconhecimento pode ser exercitado contra os
herdeiros, sem qualquer restrição, observado o
segredo de Justiça.

25. A colocação em família substituta far-se-á
mediante
guarda,
tutela
ou
adoção,
independentemente da situação jurídica da criança
ou adolescente, nos termos do ECA. Quanto às
regras para a colocação da criança ou adolescente
em família substituta, assinale a alternativa correta:
(A) Não se deferirá colocação em família substituta a
pessoa que revele, por qualquer modo,
incompatibilidade com a natureza da medida ou não
ofereça ambiente familiar adequado.
(B) A colocação em família substituta, em qualquer
hipótese, permite a transferência da criança ou
adolescente a terceiros ou a entidades
governamentais ou não-governamentais.
(C) A colocação em família substituta estrangeira
constitui medida excepcional, somente admissível
na modalidade de guarda.
(D) Ao assumir a adoção, o responsável prestará
compromisso de bem e fielmente desempenhar o
encargo, mediante termo nos autos.

23. Ante as espécies familiares reconhecidas pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente, família
substituta é aquela para a qual o menor deve ser
encaminhado de maneira excepcional. O instituto
que visa proteger o menor cujos pais faleceram, são
considerados judicialmente ausentes ou decaíram
do poder familiar, possibilitando, assim, o
encaminhamento da criança ou adolescente a uma
família substituta é a(o):
(A) Guarda
(B) Tutela
(C) Curatela

26. O poder familiar é um conjunto de direitos e
obrigações estabelecidos sob a ótica do melhor
interesse da criança no qual os pais, sob a égide da
autoridade parental, deverão cumpri-los, sob as
penas da lei, entre elas, a própria perda ou
suspensão do poder familiar. Quanto às formas de
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destituição do poder familiar, assinale a alternativa
que refere-se corretamente à guarda:
(A) Destina-se a regularizar a posse de fato, nos
casos de adoção por estrangeiros.
(B) Pode ser deferida fora dos casos de adoção, para
suprir a falta eventual dos pais ou responsável.
(C) Não pode ser deferida como direito de
representação para a prática de atos determinados.
(D) Possui caráter perpétuo.

(B) Progressiva extensão da obrigatoriedade e
gratuidade ao ensino superior.
(C) Atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência, preferencialmente na
rede especial de ensino.
(D) Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade
de cada um.
30. O trabalho é um caminho para a realização
pessoal, e também uma atividade em que o
profissional atua por necessidade financeira. Quanto
ao direito à profissionalização e à proteção no
trabalho da criança e do adolescente, assinale a
alternativa correta:
(A) É proibido qualquer trabalho a menores de
quatorze anos de idade.
(B) Ao adolescente até quatorze anos de idade é
assegurada bolsa de aprendizagem.
(C) É permitido o trabalho noturno aos maiores de
dezesseis anos, realizado entre as vinte e duas horas
de um dia e as cinco horas do dia seguinte.
(D) A remuneração que o adolescente recebe pelo
trabalho efetuado ou a participação na venda dos
produtos de seu trabalho desfigura o caráter
educativo.

27. A adoção é o meio pelo qual confere-se à criança,
que não pôde permanecer com sua família biológica,
o direito de ser colocada no seio de uma nova família
que busca uma filiação adotiva como alternativa a
um projeto parental. Quanto aos desdobramentos
da adoção, assinale a alternativa correta:
(A) O vínculo da adoção constitui-se por sentença
judicial, que será inscrita no registro civil mediante
mandado.
(B) A inscrição no registro civil do vínculo da adoção
se efetiva com o fornecimento da respectiva
certidão.
(C) O mandado judicial, inscrição no registro civil do
vínculo da adoção, será arquivado e não cancelará o
registro original do adotado.
(D) Nas certidões do registro, poderá constar, a
critério dos pais, observação sobre a origem do ato.
28. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente
disciplina o instituto da Adoção trazendo como regra
a adoção por meio do CNA (Cadastro Nacional de
Adoção) junto ao Órgão Competente no qual os
interessados primeiramente deverão se habilitar
para, posteriormente, cumprido os requisitos,
integrarem à fila de adoção. Assinale a alternativa
que refere-se à adoção corretamente:
(A) Em nenhuma hipótese os pais adotivos estão
sujeitos à perda do poder familiar, pois a adoção é
irrevogável.
(B) A morte dos adotantes restabelece o poder
familiar dos pais naturais.
(C) O adotado tem direito de conhecer sua origem
biológica.
(D) Ao adotado é vedado o acesso irrestrito ao
processo no qual a medida foi aplicada e seus
eventuais incidentes.
29. O Estado desempenha um importante papel na
aplicação e manutenção do direito na sociedade, o
ECA atribui ao Estado o dever de assegurar à criança
e ao adolescente:
(A) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, aos
que tiveram acesso na idade própria.
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