PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
DO MUNICIPIO DE JUCÁS
Nome:______________________________________ RG: ______________________
Data:_____/_____/_______Assinatura:______________________________________
CADERNO DE PROVA OBJETIVA
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO
Você recebeu do fiscal o seguinte material:
1 Caderno com o enunciado das 20 questões de múltipla escolha, sem repetição;
1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões da prova;
INSTRUÇÕES:
Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta
preta ou azul, feita de material transparente.
Preencha o CARTÃO DE RESPOSTA, com as informações solicitadas.
Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões,
numeradas de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala.
Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões.
Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA.
VOCÊ DEVE:
Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão de Resposta:
ATENÇÃO:
As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a
anulação de questões.
É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA.
A prova terá duração de 03h, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do
CARTÃO DE RESPOSTA.
A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 1h (uma) hora do início das provas.
Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA e a prova ao fiscal da sala e retire-se
imediatamente do local de aplicação das provas.
Não se esqueça de assinar o Cartão Resposta.

Se preferir, anote aqui suas respostas para posterior conferência:
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PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
DO MUNICIPIO DE JUCÁS

PROVA OBJETIVA - LEGISLAÇÃO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
01 - De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, 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. Parágrafo único. A garantia de prioridade
compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à
juventude.
Estão corretas as alternativas:
a) a, b
b) a, b, c
c) a, b, c, d
d) b, c
02- Luana, criança com 7 anos, testemunhou o seu padrasto praticar violência física contra a sua irmã Joana,
de 12 anos, o que causou na adolescente intenso sofrimento. Cientificado dos fatos, o Promotor de Justiça
ingressou com ação penal em face do abusador, pugnando pela oitiva das irmãs em Juízo. Considerando o
sistema de garantia de direitos introduzido pela Lei nº 13.431/2017, a oitiva das meninas será realizada da
seguinte forma:
a) escuta especializada de Joana, vítima, e depoimento comum de Luana, testemunha;
b) depoimentos especiais de Luana e Joana, testemunha e vítima, respectivamente;
c) depoimentos comuns de Joana, vítima, e Luana, testemunha, por não se tratar de violência sexual.
d) escutas especializadas de Luana e Joana, testemunha e vítima, respectivamente;
03- A Lei nº 13.798/19, instituir a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, com o
objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução
da incidência da gravidez na adolescência, a ser realizada anualmente:
a) na semana que incluir o dia 1º de outubro
b) na semana que incluir o dia 15 de agosto
c) na semana que incluir o dia 1º de fevereiro
d) na semana que incluir o dia 15 de janeiro.
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04- Paula tem 12 anos, mora na cidade de Jucás/CE com sua mãe que atualmente possui sua guarda. O pai
mora na cidade de Campinas/SP. Para que Paula possa visitar o pai, a mãe procura o Conselho Tutelar. Como
Conselheiro Tutelar que orientação você daria à mãe:
a) Paula poderá viajar, desde que acompanhada de qualquer pessoa maior, sem outras exigências.
b) Não precisa de autorização para viajar, precisa apenas apresentar documento legal de identificação que
comprove sua idade.
c) Poderá viajar acompanhada apenas de sua irmã de 16 anos de idade.
d) Deve ter autorização judicial, para que possa ir sozinha.
05 - 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) o encaminhamento da criança aos pais ou ao responsável, mediante termo de responsabilidade.
c) a inclusão em programa de acolhimento familiar.
d) a orientação, o apoio e o acompanhamento temporários.
06- De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, são atribuições do Conselho Tutelar:
a) Promover serviços públicos nas áreas de educação e assistência social.
b) Propor ações que visem à suspensão ou perda do pátrio poder.
c) Atender e aconselhar os pais ou responsáveis, aplicando a medida de encaminhamento a cursos ou
programas de orientações.
d) Expedir declarações e outros documentos relativos a adolescentes.
07- Entende-se por família extensa ou ampliada:
a)Aquela que se estende apenas aos avós
b) Aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes
próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade.
c) Aquela que se estende apenas aos tios de primeiro grau
d) Aquele que se estende aos primos.
08- Existem três condições mínimas e obrigatórias fixadas pelo ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente
para a candidatura de um conselheiro tutelar. Mas cada cidade também pode estabelecer, por meio de
legislação própria, outras exigências em relação aos candidatos. Os três requisitos legais válidos para todos
os municípios são:
a) idade superior a 18 anos, experiência anterior na área da infância e da adolescência e aprovação com prova
de conhecimento do ECA.
b) reconhecida idoneidade moral, residir no município e avaliação psicológica.
c) idade superior a 18 anos, residir no município e aprovação em prova de conhecimento do ECA.
d) reconhecida idoneidade moral, idade superior a 21 anos e residir no município.
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09- O ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente está previsto na:
a) Lei nº 8.369 de 13 de Julho de 1990.
b) Lei nº 8.029 de 13 de Julho de 1990.
c) Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990.
d) Lei nº 8.169 de 13 de Julho de 1990.
10- Para o ECA aos nove anos de idade, a pessoa é considerada:
a) Criança.
b) Juvenil.
c) Adolescente.
d) Pré-juvenil.
11 – De acordo com o art. 131, do Estatuto da Criança e do Adolescente – “O Conselho Tutelar é órgão
____________ e _____________, ____________, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento
dos direitos da criança e do adolescente”. Assinale a alternativa que complete CORRETAMENTE as
lacunas.
a) permanente/ dependente / jurisdicional
b) transitório / dependente / não jurisdicional
c) transitório / autônomo / jurisdicional
d) permanente / autônomo / não jurisdicional
12 - Conforme consta na Lei Municipal 131/2015, o Município de Jucás conta com quantos conselheiros
tutelares?
a) 8 (oito).
b) 10 (dez).
c) 5 (cinco).
d) 6 (seis).
13 - De acordo com o §3º, do art. 42 do ECA, o adotante há de ser quantos anos mais velho do que o
adotando?
a) 10 (dez) anos.
b) 16 (dezesseis) anos.
c) 20 (vinte) anos.
d) 23 (vinte e três) anos.
14 - O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 53, preceitua que a criança e o adolescente têm
direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, ao preparo para o exercício da
cidadania e á qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:
I. igualdade de condições para o acesso e permanência na escola daqueles que a ela não tiveram acesso em
idade própria;
II. direito de ser respeitado por seus educadores;
III. direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores;
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IV. direito de organização e participação em entidades estudantis;
V. acesso à escola pública até a conclusão do Ensino Fundamental
Estão CORRETAS:
a) I, II, III e IV.
b) II, III e IV.
c) II, III, IV e V.
d) II e IV apenas.
e) I, III e V.
15 - O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que o reconhecimento do estado de filiação é direito.
a) personalíssimo e prescritível.
b) indisponível e imprescritível, e pode ser exercitado inclusive contra os herdeiros, observadas as restrições.
c) personalíssimo, indisponível e imprescritível.
d) personalíssimo e renunciável.
16 - De acordo com o art. 140, do ECA, não são impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar:
a) Cunhados.
b) Sogro e genro ou nora.
c) Tio e sobrinho.
d) Primos.
17 - A respeito do conselho tutelar, assinale a opção correta.
a) O exercício efetivo da função de conselheiro tutelar constitui serviço público relevante e presume
idoneidade moral.
b) Em cada comarca haverá, no mínimo, um conselho tutelar como órgão integrante do Poder Judiciário
estadual.
c) O candidato a membro do conselho tutelar deve ser pessoa idônea, com idade mínima de dezoito anos
completos, e residir na sede da comarca.
d) Lei estadual disporá sobre o local, o dia e o horário de funcionamento do conselho tutelar.
e) Ao tribunal de justiça local caberá encaminhar ao Poder Executivo proposta orçamentária anual com
previsão dos recursos necessários ao funcionamento do conselho tutelar.
18 - Em relação ao Conselho Tutelar, nos termos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale
a alternativa correta.
a) As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária ou pelo
representante do Ministério Público a pedido de quem tenha legítimo interesse.
b) Em cada Município haverá, no mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como órgão integrante da Administração
Pública local, composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato de 3 (três)
anos, permitida recondução por novos processos de escolha.
c) A competência do Conselho Tutelar será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável ou pelo lugar
onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.
d) A aplicação das medidas de proteção pelo Conselho Tutelar devem ser precedidas de manifestação do
representante do Ministério Público.
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19 - O professor de uma escola suspeitou, durante a aula, de que um de seus alunos, de doze anos de idade,
estava sendo vítima de maus-tratos. Nesse caso, o ECA determina que o caso seja obrigatoriamente
reportado:
a) ao Ministério Público.
b) ao Conselho Tutelar.
c) ao juízo da infância e da juventude.
d) à autoridade policial mais próxima.
e) ao centro especializado de assistência social mais próximo.
20 - São atribuições do Conselho Tutelar, EXCETO:
a) Promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: requisitar serviços públicos nas áreas de
saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança; e representar junto à autoridade judiciária
nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações.
b) Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os
direitos da criança ou adolescente.
c) Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência.
d) Encaminhar, e assessorar o poder executivo local, a elaboração de propostas orçamentárias e legislativas
para criação e efetivação de planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente.
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