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PROVA OBJETIVA PARA CANDIDATOS AO 

PROCESSO DE ESCOLHA DE MEMBROS 

PARA CONSELHO TUTELAR DE  

FRONTEIRA/MG 2020/2024 

 
01) A garantia de prioridade expressamente 
estabelecida no Estatuto da Criança e do 
Adolescente compreende:  
(A) possibilidade de receber conforto e estímulo 
em algumas circunstâncias.  
(B) precedência de atendimento nos 
estabelecimentos privados de recreação.   
(C) preferência no atendimento nos 
estabelecimentos bancários e no comércio.  
(D) destinação privilegiada de recursos públicos 
nas áreas relacionadas com a proteção à 
infância e à juventude.  
02) Conforme o 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) Os serviços de saúde onde o parto for 
realizado assegurarão às mulheres e aos seus 
filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável 
e contra referência na atenção primária, bem 
como o acesso a outros serviços e a grupos de 
apoio à amamentação. 
(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.  
03) Segundo o artigo 18-B, do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, os pais, os 
integrantes da família ampliada, os 
responsáveis, os agentes públicos executores de 
medidas socioeducativas ou qualquer pessoa 
encarregada de cuidar de crianças e de 
adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los 
que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel 
ou degradante como formas de correção, 
disciplina, educação ou qualquer outro pretexto 
estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis, às seguintes medidas, que serão 
aplicadas de acordo com a gravidade do caso: 
I - encaminhamento a programa oficial ou 
comunitário de proteção à família; 
II - encaminhamento a tratamento psicológico ou 
psiquiátrico; 

III - encaminhamento a cursos ou programas de 
orientação; 
IV - obrigação de encaminhar a criança a 
tratamento especializado; 
V - advertência.          
 

Essas medidas previstas serão aplicadas, sem 
prejuízo de outras providências legais, pelo: 
(A) Ministério Público  
(B) Judiciário            
(C)      CREAS      
(D)      Conselho Tutelar   
04) Em relação à guarda de criança, nos termos 
do Estatuto da Criança e do  Adolescente, é 
correto afirmar que: 
(A) a guarda obriga a prestação de assistência 
material, moral e educacional à criança ou 
adolescente, conferindo a seu detentor o direito 
de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.  
(B) a guarda destina-se a regularizar a posse de 
direito, podendo ser deferida, liminar ou 
incidentalmente, nos procedimentos de tutela e 
adoção, inclusive no de adoção por estrangeiros.  
(C) deferir-se-á a guarda, fora dos casos de 
tutela e adoção, para atender a situações 
corriqueira só suprir a falta eventual dos pais ou 
responsável, em todos os procedimentos. 
(D) a guarda confere à criança ou adolescente a 
condição de dependente, para todos os fins e 
efeitos de direito, exceto previdenciários.  
05) José e Maria foram destituídos do poder 
familiar com relação ao seu filho, João, de 13 
anos. A adoção de João, por outro casal 
depende da concordância: 
(A) de João  
(B) de José e Maria  
(C) de José ou Maria  
(D) de José, Maria e João  
06) Relativamente aos direitos fundamentais 

previstos na Lei n.º 8.069/1990, que dispõe 

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, é 

assegurado à criança e ao adolescente, no que 

tange ao direito à educação:  

(A) O atendimento em creches e pré-escolas 

às crianças de zero a seis anos de idade e a 

escolarização e profissionalização dos 

adolescentes privados de liberdade. 

(B) O atendimento em tempos diferenciados 

dos horários regulares da escola para aqueles 

que não tiveram acesso à escola na idade 

própria. 
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(C) A oferta de ensino noturno adequado às 

condições da criança e do adolescente 

trabalhadores. 

(D) O atendimento em creches e pré-escolas 

às crianças de zero a cinco anos de idade e a 

escolarização e profissionalização dos 

adolescentes privados de liberdade. 

07) Conforme o Estatuto da Criança e do 

Adolescente – Lei 8069/90; os dirigentes de 

estabelecimentos de ensino fundamental 
____________________________________ ao 
________________________ os casos de maus 
tratos que envolve seus alunos; reiteração de 
faltas injustificadas e de evasão escolar, 
esgotados os recursos escolares e elevados 
níveis de repetência. 
(A) Poderão comunicar; Conselho Tutelar. 

(B) Comunicarão; Ministério Público. 

(C) Comunicarão; Conselho Tutelar. 

(D) Poderão comunicar; Ministério Público. 

08) Um adolescente chegava para as aulas, no  

turno da manhã, sempre atrasado, cansado e  

sonolento. Questionado sobre o motivo, ele a 

firmou que estava trabalhando diariamente, no 

horário noturno, entre 22 horas e 5 horas do dia 

seguinte. De acordo com o Estatuto da Criança e 

do Adolescente, artigo 67, inciso I, o trabalho  

que está sendo realizado por este adolescente é: 

(A)Vedado  

(B)Insalubre     

(C)Adequado 

(D)Penoso               

09)   Nos dias atuais é polêmica a participação 
de crianças em determinados eventos. De 
acordo com os artigos 75 e 76 do ECA, que 
tratam da Informação, Cultura, Lazer, Esportes, 
Diversões e Espetáculos, assinale a alternativa 
que completa, correta e respectivamente, as 
lacunas.  
As crianças menores de dez anos somente 

poderão ingressar e permanecer nos locais de 

apresentação ou exibição quando 

_____________. As emissoras de rádio e 

televisão somente exibirão, ______________ 

para o público infanto juvenil, programas com 

finalidades educativas, artísticas, culturais e 

informativas.  

(A) apresentarem documentação … cenas 

liberadas pela censura 

(B) acompanhadas dos pais ou responsável...  

no horário recomendado 

(C) atingirem a maioridade … nas escolas  

(D) munidas da certidão de nascimento … 

espetáculos autorizados 

10) As entidades de atendimento, previstas no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, são 

responsáveis pela manutenção das próprias 

unidades, assim como pelo planejamento e 

execução de programas de proteção e 

socioeducativos destinados a crianças e 

adolescentes, em regime entre outros, de: 

(A) Liberdade assistida, semiliberdade e 

internação 

(B) Colocação familiar, abrigo e liberdade 

assistida. 

(C) Recolhimento disciplinar, colocação 

familiar e semiliberdade. 

(D)    Internação, abrigo provisório e prestação 

de serviço à comunidade. 

11) Com relação aos Atos Infracionais previstos 

no Estatuto da Criança e do Adolescente, é 

correto afirmar que:  

(A) O adolescente que for surpreendido em 

flagrante de ato infracional será privado de sua 

liberdade por ordem escrita e fundamentada do 

Delegado de Polícia. 

(B) A advertência consistirá em admoestação 

verbal, aplicada exclusivamente à criança, e 

reduzida a termo. 

(C) Somente o adolescente poderá cometer 

ato infracional, pois a criança possui proteção 

processo legal. 

(D)  Verificada a prática de ato infracional a 

autoridade competente poderá aplicar ao 

adolescente a prestação de serviços à 

comunidade. 

12) Nos termos do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, as entidades de atendimento 

governamentais e não governamentais serão 

fiscalizadas: 

(A) Pela Ordem dos Advogados do Brasil. 

(B) Pelos Conselhos Tutelares, Poder 

Judiciário e Ministério Público. 

(C) Pelo Ministério Público e Ordem dos 

Advogados do Brasil 
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(D) Pelos Conselhos Tutelares e Ministério 

Público. 

13) Segundo a Lei nº 8.069/1990, o prazo 
máximo e improrrogável para a conclusão do 
procedimento de apuração de ato infracional 
atribuído a adolescente, estando este internado 
provisoriamente, será de: 
(A) 122 (cento e vinte e dois dias) 
(B) 90 (noventa dias) 
(C) 61 (sessenta e um dias) 
(D) 45 (quarenta e cinco dias) 

14) No caso de criança de seis anos de idade 

ser encontrada sozinha na rua, a primeira 
medida específica de proteção a ser aplicada 
pelo conselho tutelar será: 
(A) o encaminhamento da criança a entidade que 
mantenha programa de acolhimento institucional, 
em decorrência natural da caracterização do 
abandono. 
(B) a inclusão da criança em serviço e programa 
oficial ou comunitário de proteção, apoio e 
promoção da família e da criança. 
(C) a orientação, o apoio e o acompanhamento 
temporários. 
(D)  o encaminhamento da criança aos pais ou 
ao responsável, mediante termo de 
responsabilidade. 

15) Os artigos 150 e 151 do ECA Estatuto da 
Criança e do Adolescente tratam exclusivamente 
dos serviços auxiliares da Justiça, que são 
exercidos por uma equipe interprofissional, tendo 
por objetivo, dentre outras atribuições: 
 

(A) orientar o advogado das partes na condução 
de processos jurídicos que envolvem: separação 
(consensual ou litigiosa) ou divórcio (consensual 
ou litigioso), modificação de guarda, tutela, etc. 
(B) desenvolver trabalhos de aconselhamento, 
orientação, encaminhamento, prevenção e 
outros, tudo sob a imediata subordinação à 
autoridade judiciária, assegurada a livre 
manifestação do ponto de vista técnico.  
(C) autorizar ou não a entrada e permanência de 
criança ou adolescente, desacompanhado dos 
pais ou responsáveis, em estádio, ginásio e 
campo desportivo; bailes ou promoções 
dançantes; casa que explore comercialmente 
diversões eletrônicas, estúdios cinematográficos, 
de teatro, rádio e televisão.  
(D) a apuração de ato infracional atribuído a 
adolescente, aplicando as medidas cabíveis para 
conceder a remissão, como forma de suspensão 
ou extinção do processo, avaliando pedidos de 
adoção e seus incidentes. 

16) O Estatuto da Criança e do adolescente 
pode ser aplicado: 
A)  Apenas as crianças e aos adolescentes; 
B) Apenas as crianças e excepcionalmente aos 
adolescentes; 
C) As crianças e adolescentes e nunca aos 
adultos; 
D) As crianças e aos adolescentes e 
excepcionalmente aos adultos entre 18 e 21 
anos. 
17) A Lei 8.069/90 ( Estatuto da Criança e do 

Adolescente) no artigo 3°, descreve  que a 

criança e o adolescente gozam de todos os 

direitos: 

A) Sociais; 

B) Fundamentais; 

C) Institucionais; 

D) Coletivos.  

18) O Estatuto da criança e do adolescente, 
aponta que o atendimento pré-natal será 
realizado por profissionais da atenção: 
A) Pública; 
B) Privada; 
C) Secundária; 
D) Primária. 
19) O Estatuto da Criança e do Adolescente 
assegura o direito à liberdade, que compreende 
vários aspectos, EXCETO:  
A) crença e culto religioso.        
B) brincar, praticar esportes e divertir-se. 
C) participar da vida familiar e comunitária, sem 
discriminação.      
D) participar da vida política, somente com a 
concordância dos pais ou responsáveis.  

20) Não está compreendido, nos termos do 
Estatuto da Criança e do Adolescente − ECA Lei 
n° 8.069/90), dentro do direito ao respeito à 
criança e do adolescente, a preservação: 
A) da autonomia.  
B) da imagem.  
C) dos recursos materiais.  
D) dos objetos pessoais.  

21) Assinale a alternativa abaixo que apresenta 
um aplicativo cliente de email (utilizado para o 
envio e recebimento de e-mails): 
(A) Microsoft Power Point 
(B) Microsoft Outloock 
(C) Microsoft Excel 
(D) Microsoft Word 
22) Analise o texto redigido no MS Word. 
O Produto Interno Bruto (PIB), é a medida em 
valor monetário, do total dos bens finais 
produzidos para o mercado durante determinado 
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período de tempo dentro de um país. Qual o 
estilo da fonte utilizado para destacar Produto 
Interno Bruto? 
(A) Itálico 
(B) Negrito 
(C) Sublinhado 
(D) Tachado 
23) “No Windows podemos utilizar teclas de 
atalho para maior parte de suas funções” 
Assinale a alternativa que mostra o conjunto de 
teclas que “Fecha o Programa” 
(A) Alt+F1. 
(B) Alt+F2. 
(C) Alt+F3. 
(D) Alt+F4 
24)Termo usado para referir-se aos e-mails , não 
solicitados que geralmente são enviados para 
um grande número de pessoas. Trata-se de: 
(A) search 
(B) scan 
(C) span 
(D) cco 
25)Para salvar as modificações feitas em um 
documento do Word, usa-se as teclas: 
(A) CTLR+S 
(B) CTLR+C 
(C) CTRL+A 
(D) CTRL+B 
26) Ivan, residente em um município do interior 

do estado de São Paulo, compareceu no 

Conselho Tutelar para denunciar a situação de 

maus tratos vivenciada por quatro crianças que 

moram próximas ao denunciante. A efetuar a 

apuração da denúncia, o conselheiro tutelar 

constatou: “que a genitora era natural do estado 

do Ceará, há cinco anos residia nesta localidade, 

portava uma longa jornada de trabalho na zona 

rural por ser a única provedora do lar, o pai das 

crianças não pagava a pensão alimentícia, tinha 

como concepção à adoção de castigos físicos 

para educar os filhos e determinou que a filha 

primogênita Márcia (11 anos) ficasse 

responsável por cuidar dos demais irmãos no 

contraturno escolar”. 

De acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, quais as medidas deverão se 

adotadas?-

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

27)Conforme indicado pelo Estatuto da Criança e 

do Adolescente, quais as medidas deverão ser 

adotadas pelo Conselho Tutelar para assegurar 

os direitos do nascituro e da gestante no caso 

abaixo descrito? 

“Durante o final de semana, o Conselho Tutelar 

do interior do estado de Minas Gerais foi 

acionado pela equipe de enfermagem de um 

Hospital para comunicar que ocorreu uma 

internação de uma gestante, chamada Sara (28 

anos), a qual revelou que após o nascimento da 

criança,  entregaria a um casal que conheceu 

pela rede social, em razão de não portar 

condições para se responsabilizar pelo bebê”. 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________
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_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

28) Silvia acaba de completar 16 anos. É 

proveniente de uma família com poucos recursos 

econômicos: seu pai trabalha na lavoura e sua 

mãe como faxineira. Silvia considera que este é 

o momento ideal para começar a contribuir com 

o orçamento doméstico. Seus pais concordam 

com que ela comece a trabalhar. 

De acordo com o Estatuto da criança e do 

adolescente, comente este caso: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

29) Sr. Antônio é diretor da Escola Municipal 

Liberdade e tem acompanhado a história de 

Gustavo, garoto de 10 anos que reside com sua 

mãe, seu padrasto e três irmãos provenientes 

desta união. A família parece ser harmoniosa, 

Gustavo é bom aluno, frequenta regularmente as 

aulas, é participativo e tem boas notas. Ocorre 

que há dois meses o Sr. Antônio tem notado que 

Gustavo encontra-se cabisbaixo, sem participar 

das atividades escolares e apresenta vergões 

nos membros inferiores. O diretor chamou D. 

Jucélia, mãe de Gustavo para uma conversa e 

ela alega que está tudo bem com seu filho e com 

sua família. 
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Mediante o exposto e tendo o Estatuto da 

criança e do adolescente como referencial, o 

que o Sr. Antônio deve fazer? 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

30) A coordenação de uma escola de ensino 

fundamental do interior de Alagoas foi notificada 

por um de seus professores sobre relatos feitos 

pela aluna Raquel (10 anos), a qual apresentou, 

nos últimos meses queda significativa no 

rendimento escolar e dificuldade de se socializar 

com colegas e professores. Na tentativa de 

dialogar com a criança, a professora aproximou-

se da aluna para compreender as razões que 

levaram a mudança repentina de 

comportamento, revelando “que há dois anos a 

genitora havia constituído união estável com 

Rodolfo (39 anos) e o padrasto exigia que a 

enteada mantivesse relações sexuais, 

ameaçando-a contra a integridade física de sua 

mãe e dos irmãos Gustavo (08) e Natália (05).O 

ECA dispõe sobre a proteção integral à criança e 

ao adolescente, estabelecendo a participação de 

diferentes órgãos do Sistema de Garantia de 

Direitos. 

No caso descrito, quais as medidas deverão 

ser adotadas tendo como referencial o 

Estatuto da Criança e do Adolescente?  

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

                   

 

 

 

                     BOA PROVA! 

 

             EQUIPE MADUCA LOPES 

 

           “SEMEANDO ESPERANÇA” 

 

 

 

 

Nome:________________________________ 

Data:_________________________________ 

Assinatura:____________________________ 


