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PROCESSO SELETIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE CAMAPUÃ/MS – 30 de
Junho de 2019

A prova terá duração de 03 (três) horas, com início às 13:30 horas e término às 16:30 horas.
 Aproveite bem o seu tempo para evitar erros na marcação da FOLHA DE RESPOSTA.
 Assine a FOLHA DE RESPOSTA no local indicado.
 O candidato que não entregar a FOLHA DE RESPOSTAS até o horário estipulado para o
término da prova, 16:30 horas, impreterivelmente, será eliminado do certame e terá que
devolver o Caderno de Questões e a Folha de Respostas.
 Verifique se o Caderno de Questões possui 30 (Trinta) questões, enumeraras de 1 a 30.
Caso contrário, fale com o fiscal da sala. Não serão aceitas reclamações posteriores a esse
respeito.
 Para cada questão só existe 01 (UMA) resposta correta. Leia atentamente cada uma das
questões e escolha apenas uma resposta correta.
 As respostas escolhidas deverão ser marcadas na FOLHA DE RESPOSTAS. Não serão
corrigidas questões marcadas no Caderno de Questões.
 Procure na FOLHA DE RESPOSTAS o número da questão que será respondida, confira a
alternativa eleita e marque a letra correspondente com um X.
 Serão anuladas as respostas que contiverem mais de uma marcação, rasuras de qualquer
espécie, marcações parciais (incompletas).
 Responda todas as questões.
 Não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação durante a realização da
prova.
 O primeiro candidato que terminar a prova só poderá se retirar da sala depois de passada
01 (uma) hora do seu início.
 Os 03 (três) últimos candidatos permanecerão dentro da sala, sem comunicação de
qualquer espécie, até que o último candidato entregue a prova ou até o término do tempo
estipulado.
 Assim que o candidato terminar sua prova, deverá entregar ao fiscal, Caderno de
Questões e a FOLHA DE RESPOSTA.
 O candidato que não assinar a FOLHA DE RESPOSTA será desclassificado.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
01-A colocação em família substituta, conforme Artigo 28º do Estatuto da Criança e do
Adolescente será feita mediante:
A) Adoção.
B) Guarda ou curatela.
C) Guarda, tutela ou adoção.
D) Guarda, tutela, adoção ou curatela.
E) Guarda, curatela ou adoção, somente.
02-Conforme o Artigo 129º do Estatuto da Criança e do Adolescente NÃO é medida aplicável
aos pais ou responsável:
A) Advertência.
B) Obrigação de matricular o filho e acompanhar a freqüência escolar.
C) Encaminhamento a cursos ou programas de orientação.
D) Suspensão ou Destituição do poder Familiar.
E) Encaminhamento à autoridade judiciário os casos.
03- Compete ao Ministério Público, no âmbito de sua atuação nos termos do Art. 201º do
Estatuto da Criança e do Adolescente:
A) Instaurar inquérito policial diante do cometimento de ato infracional por adolescente.
B) Determinar a suspensão e a perda do poder familiar.
C) Oferecer denúncia contra o adolescente que cometa crime.
D) Conceder a remissão como forma de exclusão do processo.
E) Encaminhar casos para o Conselho Tutelar.
04- O direito à liberdade contido no Artigo 16º do ECA,
aspectos seguintes. Assinale a alternativa incorreta:

compreende dentre outros, os

A) Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários ressalvados as restrições legais;
B) Opinião e expressão;
C) Brincar, praticar esportes e divertir-se;
D) Participar da vida familiar e comunitária, quando lhe for permitido;
E) Participar da vida política, na forma da lei;
05-O Conselho Tutelar, conforme Art. 131º do Estatuto da Criança e do Adolescente é:
A) Composto por 05 membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de 3 anos, não
permitida a recondução.
B) Órgão que determina ao serviço público os serviços a serem ofertados.
C) Supremo em suas decisões, não podendo ser revistas.
D) Órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos
direitos das crianças e adolescentes.
E) Penalizar os pais ou responsáveis nos casos de infração administrativa ou penal contra os direitos
da criança ou adolescente.
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06- Qual das afirmativas não correspondem as atribuições do Conselho Tutelar expostas no
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente:
A) Expedir notificações e requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social,
previdência, trabalho e segurança.
B) Promover a execução de suas decisões, que somente podem ser representadas pelo Judiciário.
C) Aconselhar pais e responsáveis e encaminhá-los a tratamento psicológico e psiquiátrico.
D) Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente, quando necessário.
E) Representar a Autoridade Judiciária, nos casos de descumprimento injustificado de suas
decisões.
07- De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente - Art. 42º: Podem adotar os maiores
de _________ anos, independentemente do estado civil. Qual das alternativas melhor
preenche a lacuna acima:
A) 18 anos de idade.
B) 20 anos de idade.
C) 21 anos de idade.
D) 19 anos de idade.
E) 25 anos de idade.
08- De acordo com Art. 25º do Estatuto da Criança e do Adolescente:
A) Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou
separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro
documento público, qualquer que seja a origem da filiação.
B) 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.
C) Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus
descendentes.
D) O Programa “Viva leite” do Governo do Estado de São Paulo começa a distribuir gratuitamente
saquinhos de leite de 01 litro a crianças a partir de 06 meses de vida, conforme solicitação através de
cadastros feitos pelos pais do bebê em qualquer unidade básica de saúde da cidade em que reside.
E) O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao
aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade.
09- Quais das opções a seguir não correspondem serviço de medida sócio educativos
segundo o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. Assinale-a.
A) Prestação de serviços à comunidade.
B) Liberdade assistida.
C)Semi liberdade.
D) Internação.
E) Prisão domiciliar.
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10- O Artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente, dispõe sobre as disposições
preliminares, assinale a afirmativa correta:
A) Discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punida na forma da Lei qualquer
atentado, por ação ou omissão, aos direitos fundamentais.
B) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de abuso e discriminação punido na forma da Lei
quando esta não for cumprida.
C) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de opressão e discriminação, punido na forma da lei
quando está não for cumprida.
D) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de negligência e discriminação, punido na forma da
lei quando está não for cumprida.
E) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de trabalho infantil, punido na forma da lei quando
está não for cumprida.
11- O Artigo 2º do ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente, considera criança a pessoa
com até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquela entre _____ e _____ anos de
idade. Assinale a opção que completa corretamente a afirmativa.
A) 12 – 18
B) 12 – 21
C) 14 – 18
D) 14 – 21
E) 16 – 18
12- Assinale a alternativa que preenchem a frase, conforme o Artigo 7º do ECA.
“A criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à _____________, mediante a efetivação
de políticas sociais públicas que permitam o ______________ e o desenvolvimento ____________ e
harmonioso, em condições ___________ de existência.”
A) segurança, estudo, regular, excelentes.
B) propriedade, enriquecimento, habilidoso, dignas.
C) saúde, despontar, criterioso, normais.
D) liberdade, crescimento, saudável, vitais.
E) saúde, nascimento, sadio, dignas.
13- O ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei que:
A) Dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente.
B) Dispõe sobre a proteção dos pais e dos filhos.
C) Disciplina as questões da relação familiar.
D) É a diretriz básica do relacionamento na comunidade.
E) Disciplina os atos dos adolescentes.
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14- Conforme o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, com relação à composição do
CMDCA - Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, assinale a afirmativa correta.
A) É composto por igual número de representantes do governo e da sociedade civil organizada.
B) É composto apenas por representantes da sociedade civil organizada.
C) É composto apenas por representantes do governo.
D) É composto por igual número de representantes da sociedade civil organizada e do Ministério
Público.
E) É composto por igual número de representantes do governo e da Autoridade Judiciária.
15- No tocante ao procedimento de perda ou suspensão do poder familiar, especialmente com
as alterações trazidas pela Lei nº 12010/09 ao Estatuto da Criança e do Adolescente é correto
afirmar que:
A) É dispensável a oitiva dos pais identificados, caso haja registro de boletim de ocorrência dando
conta da prática de maus-tratos contra filho.
B) Havendo motivo grave, poderá ser decretada a suspensão do poder familiar pela autoridade
judicial, liminar ou incidentalmente, ouvido o Ministério Público, até o julgamento definitivo da causa.
C) Somente a sentença que decretar a perda do poder familiar deverá ser averbada no registro de
nascimento da criança e do adolescente, não ocorrendo o mesmo com a suspensão.
D) Se o requerido não tiver condições de constituir advogado, poderá requerer nomeação de dativo,
mas o prazo de resposta continuará a fluir desde a intimação do primeiro.
E) Poderá ser iniciado de ofício, pelo juiz de direito, ou por provocação do Ministério Público.
16- No que concerne à adoção, com necessária atuação do membro do Ministério Público, na
esteira do Estatuto da Criança e do Adolescente, modificado pela Lei nº12010/09, é correto
afirmar:
A) O falecimento do adotante durante o procedimento, antes de prolatada a sentença, impede em
qualquer hipótese, o deferimento da adoção pelo Magistrado.
B) Os divorciados, os judicialmente separados e os ex companheiros podem adotar conjuntamente,
contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas, independentemente da data de inicio do
período de convivência desde que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e
afetividade com aquele que não detentor da guarda, que justifiquem a excepcionalidade da
concessão.
C) A permanência da criança e do adolescente e m programa de acolhimento institucional não se
prolongará por mais de 1 ano, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse,
devidamente fundamentada pela autoridade judiciária.
D) Sempre que possível a criança ou o adolescente será previamente ouvido por equipe inter
profissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as
implicações da medida, e terá sua opinião devidamente considerada, não sendo o consentimento do
adotando colhido em audiência, até os 14 anos de idade.
E) Salvo expressa e fundada determinação em contrário, da autoridade judiciária competente, ou
quando a medida for aplicada em preparação para adoção, o deferimento da guarda da criança ou
adolescente a terceiros impede o exercício do direito de visitas pelos pais, assim como o dever de
prestar alimentos, que serão objeto de regulamentação especifica, a pedido do interessado ou do
Ministério Público.
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17- Marque V para verdadeiro e F para falso, na sequência correta, no que diz respeito às
Entidades de atendimento, de acordo com a Lei nº 8.069/1990.

( ) As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades,
assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e sócio educativos
destinados a crianças e adolescentes, em regime de apoio sócio educativo em meio aberto.
( ) As entidades não governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual comunicará o registro
ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva localidade.
( ) As entidades que mantenham programa de acolhimento institucional poderão, em caráter
excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da
autoridade competente, fazendo comunicação do fato em até 72 (setenta e duas) horas ao
Juiz da Infância e da Juventude, sob pena de responsabilidade.
( ) As entidades, públicas ou privadas, que abriguem ou recepcionem crianças e
adolescentes, ainda que em caráter temporário, devem ter, em seus quadros, profissionais
capacitados a reconhecer e reportar ao Conselho Tutelar suspeitas ou ocorrências de maus
tratos.
A) F/ F/ V/ F
B) V/ V/ F/ F
C) V/ V/ F/ V
D) F/ F/ V/ V
E) V/ V/ V/ V
18- O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/1990 – ECA, art. 4º bem como a
Constituição Brasileira de 1998, em seu artigo nº 227 afirmam: “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”. Nesses termos, a “garantia de prioridade” compreende:
A) Recebimento de proteção e socorro, focalizando os casos de extrema necessidade.
B) Atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, em regime de prioridade.
C) Execução de políticas sociais públicas, privadas e de economia mista.
D) Destinação de recursos familiares e comunitários nas áreas relacionadas com a proteção à
infância e à juventude.
E) prioridade no mercado de trabalho, em especial para as crianças e adolescentes cujo direito foi
negligenciado.
19- Quais a diretriz da política de atendimento contidas no Artigo 88º do ECA:
A) Terceirização.
B) Estadualização.
C) Centralização.
D) Municipalização.
E) Emancipação.
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20- O Artigo 86º da Lei 8.069/90 do ECA refere a política de atendimento dos __________ da
criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais
e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. O termo
que preenche corretamente a frase é:
A) Direitos.
B) Deveres.
C) Atos.
D) Atendimentos.
E) Decretos.
21- 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, enviarem ao MP e à autoridade judiciária relatório circunstanciado do ocorrido e das
providências tomadas.
E) Proceder à investigação do diretor, de forma sigilosa, e preparar um flagrante a fim de prendê-lo.
22- De acordo com o ECA, a PSC – “Prestação de Serviços à Comunidade” consiste na
realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a ________, junto
a entidades assistenciais e estabelecimentos públicos, bem como programas comunitários e
governamentais. Complete a frase corretamente:
A) Doze meses.
B) Seis meses.
C) Dois meses.
D) Três meses.
E) Dezoito meses.
23- Conforme o Artigo 136º do ECA, é atribuição do Conselho Tutelar é de aplicar:
A) Medida de Proteção.
B) Medida Sócia educativa em Meio Aberto.
C) Medidas de Internação.
D) Medida de Prestação de Serviço à Comunidade.
E) Medidas punitivas.
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24- Conforme o Artigo 8º do Estatuto da Criança e do Adolescente
A) É assegurado à gestante, por meio do Sistema Particular de Saúde, o atendimento prioritário e
preferencial, e sem custos quando se tratar de parturiente menor de idade.
B) Incumbe ao poder público propiciar apoio alimentar à gestante e à nutriz que dele necessitem.
C) É obrigação legal dos hospitais particulares proporcionarem assistência psicológica à mãe
adolescente no período pós-natal.
D) O poder público fornecerá, mediante pagamento simbólico, àqueles que necessitarem de
medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
E) Os estabelecimentos de atendimento à saúde não poderão permitir a permanência de qualquer
um dos pais, nos casos de internação de criança ou adolescente.
25- Considerando o ECA, no Artigo 13º, os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos
contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao:
A) Secretário Municipal da Infância e da Juventude.
B) Defensoria Pública.
C) Conselho Tutelar da respectiva localidade.
D) Procurador do Estado da Vara da Infância e da Juventude.
E) Oficial de Justiça da Comarca onde ocorreu o fato.
26- Em relação à medida sócio educativa de internação assinale a alternativa correta,
conforme Capítulo IV do ECA.
A) Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a dois anos.
B) A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada, no máximo
a cada seis meses, mediante decisão fundamentada.
C) A desinternação não necessita ser precedida de autorização judicial.
D) Não será permitida a realização de atividades externas, mesmo a critério de uma determinação
judicial.
E) Atingido o limite de prazo de internação, o adolescente será colocado em liberdade total.
27- O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que os integrantes do Conselho Tutelar,
além de reconhecida integridade moral, devem
A) Ser maiores de 23 anos ou emancipados, residir na Comarca.
B) Ser brasileiros natos, maiores de 18 anos ou emancipados.
C) Ter idade superior a 21 anos, residir no Município.
D) Ter idade superior a 21 anos ou emancipados.
E) Ser maiores de 18 anos, residirem no Estado.
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28-Márcio, conselheiro tutelar, recebeu denúncia anônima, por telefone, a respeito do
funcionamento de uma boate, instalada em uma casa no centro da cidade, onde meninas
adolescentes eram supostamente mantidas para a prática de prostituição. Com base na
situação hipotética apresentada, nas atribuições do Conselho Tutelar e nas medidas de
proteção previstas no ECA, assinale a opção correta.
A) Márcio, representando o Conselho Tutelar local, deverá ajuizar, imediatamente, ação cautelar,
com pedido de liminar, com vistas à interdição temporária do estabelecimento.
B) Confirmada a existência de adolescentes desacompanhadas de pais ou representantes legais na
referida residência, Márcio deverá providenciar o encaminhamento das menores aos seus
responsáveis legais ou, na falta destes, o acolhimento institucional, comunicando o MP, via relatório
minucioso, dos fatos e providências.
C) Márcio deverá, imediatamente, requisitar à polícia civil abertura de inquérito policial para
investigação criminal do caso e, assim que forem tomadas as providências cabíveis, fiscalizar a
atuação policial, a fim de evitar violação dos direitos fundamentais das adolescentes envolvidas.
D) Confirmada a existência de adolescentes desacompanhadas de pais ou representantes legais na
referida casa, o conselheiro tutelar deverá determinar a imediata internação provisória das menores
em entidade exclusivamente destinada a adolescentes, distinta de abrigo, obedecida rigorosa
separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração, pelo prazo máximo de
quarenta e cinco dias.
E) O conselheiro deverá convocar, com urgência, reunião do Conselho Tutelar com o promotor de
justiça, o defensor público, o juiz da infância e juventude e as polícias civis e militares, para definição
de plano estratégico de combate à prostituição local de adolescentes.
29- De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente será responsável pelos recursos
financeiros necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar:
A) O Governo Estadual.
B) A Vara da Infância e da Juventude.
C) Organizações Não Governamentais (ONG’s).
D) O Governo Federal.
E) A Prefeitura Municipal.
30- Considerando o Artigo 60º do ECA, em relação à profissionalização e à proteção ao
trabalho é permitido aos menores de 14 (quatorze) anos:
A) Trabalhar sem ser na condição de aprendiz.
B) Trabalhar na condição de aprendiz.
C) Trabalhar em situações de insalubridade ou periculosidade.
D) Trabalhar em horários e locais que não permitam a frequência à escola.
E) Não trabalhar.

