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PROVA OBJETIVA DE CONSELHEIRO TUTELAR 

COQUEIRAL-MG - ANO 2019 

 

Candidato:  

CPF nº  Inscrição:   

    

***************************************************************************** 

Orientações:  

 Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o 

respectivo comando. Para as devidas marcações, use a Folha de Respostas, único 

documento válido para a correção das suas respostas.  

 Em seu caderno de prova, caso haja opção(ões) constituída(s) pela estrutura Situação 

hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados como situação hipotética 

devem ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.  

 Eventuais espaços livres - identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que 

constarem deste caderno de prova poderão ser utilizados para anotações, rascunhos 

etc.  

 Para a realização da prova dos candidatos deverão estar munidos de lápis, borracha, 

caneta esferográfica de tinta azul. 

***************************************************************************** 

PROVA 02 

1) O Dirigente de estabelecimento de ensino fundamental ao constatar maus 

tratos em seus alunos deverá: 

a) comunicar-se com os pais ou responsáveis o mais rápido possível; 

b) comunicar o fato ao Conselho Tutelar; 

c) levar o aluno ao Posto de Saúde mais próximo da escola para atendimento e 

elaboração do Laudo; 

d) abrir uma ocorrência policial para registrar o fato acontecido; 
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2) Analise as seguintes assertivas e após assinale a alternativa correta: 

I – a medida socioeducativa de prestação de serviços comunitários consiste na 

realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período mínimo de seis 

meses, Junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros 

estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou 

governamentais; 

II – a medida socioeducativa de liberdade assistida será fixada pelo prazo 

mínimo de três meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou 

substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o 

defensor; 

III – a imposição da medida socioeducativa de internação em estabelecimento 

educacional pressupõe a existência de provas suficientes da autoria e da 

materialidade da infração; 

IV – a medida socioeducativa de advertência poderá ser aplicada sempre que 

houver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; 

V – a internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo 

de quarenta e cinco dias, sendo que a decisão deverá ser fundamentada e 

basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a 

necessidade imperiosa da medida. 

a) Todas as assertivas estão corretas; 

b) Apenas as assertivas II, III e V estão corretas; 

c) Apenas as assertivas III, IV e V estão corretas; 

d) Apenas as assertivas I, II, IV e V estão corretas. 

 

3) Fulano é um menino de sete anos que passa por dificuldades familiares 

provenientes do uso abusivo de bebida alcoólica por parte dos pais e irmã mais 

velha. Diante de denúncia, o Conselho Tutelar da cidade realizou investigação 

comprovando situação de negligência e maus tratos vividos pela criança. As 

medidas adequadas a serem tomadas serão: 

a) Após confirmados através de provas, os maus tratos e negligência, será 

adotada medida de punição aos pais com reclusão carcerária temporária como 

forma de internação, onde serão inclusos compulsoriamente em tratamentos 

objetivando a reabilitação, para, posteriormente passarem por um período de 

estágio com a criança. 
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b) Após a investigação será proposto um programa de auxílio a esta família 

incluído-a em projetos municipais de educação, reabilitação e tratamento, 

buscando fortalecer o vínculo familiar através da saúde e informar sobre sua 

importância para todos os integrantes, assim como para o desenvolvimento de 

Fulano. 

c) Comprovados os maus tratos, será retirada do convívio familiar a criança e 

colocada imediatamente em família substituta a fim de não interromper seu 

processo de desenvolvimento escolar e maturacional. 

d) Será nomeado um tutor familiar, o qual viverá juntamente como a família 

durante o processo de avaliação da capacidade familiar em oferecer um 

ambiente favorável ao desenvolvimento saudável desta criança, realizando 

constantes relatórios e orientações aos pais sobre as necessidades de Fulano, 

assim como sobre as possíveis repercussões legais do caso. 

 

4) Entende-se por família Natural: 

a) Mãe, pai e Filhos. 

b) Mãe, pai, filhos e parentes próximos com os quais a criança e adolescente, 

que convive e mantem vínculo de afinidade e afetividade. 

c) Mãe, pai, filhos, parentes próximos e demais pessoas que convive e mantém 

vínculo de afinidade e afetividade. 

d) Mãe, pai, filhos e avós paternos e maternos. 

 

5) Incube aos pais os seguintes deveres exceto: 

a) O sustento 

b) A guarda e educação dos filhos menores 

c) Não cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais 

d) Transmitir aos seus filhos a crença e a cultura 

 

6) Sobre a adoção, julgue as proposições formuladas e assinale a incorreta. 

a) É vedada a adoção por procuração. 
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b) É recíproco o direito sucessório entre adotado, seus descendentes, o 

adotante, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 4º grau, observada 

a ordem de vocação hereditária. 

c) O adotante há de ser, pelo menos, dezoito anos mais velho do que o adotando. 

d) A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e 

deveres inclusive sucessórios. 

 

7)  Em relação às Medidas Socioeducativas, dispostas no Estatuto da Criança e 

do Adolescente (Lei 8.069/90), analise as assertivas e assinale a alternativa que 

aponta a(s) correta(s). 

I. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais 

adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. É fixada 

pelo prazo máximo de 6 (seis) meses. 

II. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas 

gratuitas de interesse geral, por período não excedente a 6 (seis) meses. 

III. Advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e 

assinada. 

IV. O regime de semiliberdade pode ser determinado desde o início, ou como 

forma de transição para o meio aberto. É fixada pelo prazo máximo de 3 (três) 

meses. 

 

a) Apenas I está correta. 

b) Apenas II e III estão corretas. 

c) Apenas I e IV estão corretas. 

d) Apenas I, III e IV estão corretas. 

e) I, II, III, e IV estão corretas. 

 

8) A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade 

como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de 

direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Art. 16. O 

direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:  
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I – Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas 

as restrições legais.  

II – Opinião e expressão.  

III – Crença e culto religioso.  

IV – Brincar, praticar esportes e divertir-se.  

V – Participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação.  

 

a) I, II, III. 

b) I, II, III, IV. 

c) II, III. IV e V. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

9) Sobre o Conselho Tutelar, é CORRETO afirmar: 

a) órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade 

de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. 

b) em cada município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar composto de oito 

membros, escolhidos pela comunidade local e por confiança da gestão 

municipal. 

c) os recursos financeiros para a manutenção do Conselho Tutelar deverão ser 

totalmente advindos dos conselheiros e da comunidade, sem poder receber 

verbas do orçamento do município. 

d) o exercício efetivo da função de conselheiro não constituirá de forma alguma 

em serviço público, não tendo este nenhum privilégio civil ou judiciário. 

 

10) De acordo com o ECA o que é considerado castigos físicos? 

a) são ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física 

sobre a criança ou o adolescente que resulte em: sofrimento físico ou lesão. 

b) são atividades relacionadas a disciplina de Educação Física Escolar. 

c) são ações de orientações educativas. 
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d) são ações aplicadas somente por órgãos competentes a crianças e 

adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas. 

 

11) O poder público deve oferecer o ensino obrigatório, inclusive importando, sua 

oferta irregular, em responsabilidade da autoridade competente. É também 

dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente o ensino fundamental, 

obrigatório e gratuito. Assim sendo, de acordo com Estatuto da Criança e do 

Adolescente – Lei nº 8.069/90 -, é incorreto afirmar: 

a) é dever do Estado assegurar a progressiva extensão da obrigatoriedade e 

gratuidade ao ensino médio;  

b) o Estado deve garantir atendimento educacional especializado aos portadores 

de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;  

c) é obrigação do Estado providenciar o atendimento em creche e pré-escola às 

crianças de zero a seis anos de idade;  

d) o Estado, sempre que puder, deve ofertar o ensino noturno regular, adequado 

às condições do adolescente trabalhador;  

 

12) É (V) verdadeiro ou (F) falso afirmar sobre o Conselho Tutelar que: 

(  ) sob nenhuma circunstância as decisões do Conselho Tutelar podem ser 

revistas. 

(  ) o exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público 

relevante. 

(    ) Lei municipal disporá sobre local, dia e horário de funcionamento, inclusive 

quanto à remuneração de seus membros. 

A sequência correta é: 

a) V – V – V. 

b) F – V – V. 

c) F – F – V. 

d) V – F – F. 

 

13) A colocação em família substituta far-se-á mediante: 
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 a) Guarda, Tutela ou Adoção. 

 b) Adoção, Tutela ou Curatela. 

 c) Abrigamento, Tutela ou Guarda. 

 d) Acolhimento Familiar, Guarda ou Adoção. 

 

14) Os equipamentos sociais e jurídicos constituem o Sistema de Garantias dos 

Direitos da Criança e Adolescente. Essa rede contempla as Entidades de 

Atendimento, dentre outras instituições. As entidades podem ser 

governamentais e não governamentais. De acordo com a Lei 8.069/90, essas 

entidades necessitam, para o seu funcionamento, de 

a) registro contendo a especificação do orçamento financeiro anual e a definição 

das parcerias em seus projetos e programas. 

b) inscrição junto ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

c) registro junto ao Juizado da Infância e Adolescência do TJMG. 

d) inscrição junto ao Conselho Tutelar. 

 

15) Com base na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (ECA), aponte a alternativa 

errada: 

a) A gestante ou mãe que demonstre interesse em entregar seus filhos para 

adoção deverá receber do poder público, assistência psicológica no período pré 

e pós-natal. 

b) Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, 

públicos ou particulares, são obrigados a manter alojamento conjunto, 

possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. 

c) Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento 

familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 12 

(doze) meses. 

d) A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento 

institucional não se prolongará por mais de 2 (dois) anos, salvo comprovada 

necessidades. 
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16) Segundo Art. 56 da Lei nº 8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, a quem compete comunicar ao Conselho Tutelar os 

casos de evasão escolar? 

a) Pais ou responsáveis pelo aluno. 

b) Professores da rede pública de ensino. 

c) Dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental. 

d) Agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente. 

 

17) De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990 

e alterações posteriores), as gestantes ou mães que manifestem interesse em 

entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas: 

a) à Justiça da Infância e da Juventude. 

b) ao Conselho Tutelar. 

c) às Instituições Sociais. 

d) a Famílias Substitutas. 

 

18) Com base na Lei nº 8.069/1990, conhecida como Estatuto da Criança e do 

Adolescente, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa incorreta: 

a) a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade 

como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de 

direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis; 

b) a criança ou adolescente que cometer ato de infração perderá o direito da 

inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, bem como a preservação 

da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos 

espaços e objetos pessoais; 

c) 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; 

d) toda criança e adolescente tem direito de ser criado e educado no seio da 

família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência 

familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes 

de substâncias entorpecentes; 
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19) O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) propõe basicamente a 

transformação de dois grandes eixos no atendimento educacional da infância e 

da juventude que são: 

a) redução da maior idade penal / medidas socioeducativas. 

b) medidas protetivas / medidas socioeducativas. 

c) privação de liberdade / negligenciamento institucional. 

d) medidas socioeducativas / repressão de adolescentes infratores. 

 

20) É definido(a) pelo Estatuto da Criança e Adolescente – ECA  (Lei n°. 8.069 

de 13/07/1990) como “(...) órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 

encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança 

e do adolescente”. A definição acima se refere ao: 

a) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

b) Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

c) Conselho Tutelar. 

d) Sistema de garantia de direitos a crianças e adolescentes. 

 

Coqueiral/MG – Ano 2019 

Prova 02 
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GABARITO “RASCUNHO” 

PROVA OBJETIVA DE CONSELHEIRO TUTELAR 

COQUEIRAL-MG – ANO 2019 

 

Candidato:  

CPF nº  Inscrição:   

PROVA 02 

Questões: 

A  B C D 

01 -  

02 -  

03 -  

04 -  

05 -  

06 -  

07 -  

08 -  

09 -  

10 -        

A  B C D 

11 -  

12 -  

13 -  

14 -  

15 -  

16 -  

17 -  

18 -  

19 -  

20 - 
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GABARITO “OFICIAL” 

PROVA OBJETIVA DE CONSELHEIRO TUTELAR 

COQUEIRAL-MG - ANO 2019 

 

Candidato:  

CPF nº  Inscrição:   

***************************************************************************** 

PROVA 02 

 

Questões: 

A  B C D 

01 -  

02 -  

03 -  

04 -  

05 -  

06 -  

07 -  

08 -  

09 -  

10 -        

A  B C D 

11 -  

12 -  

13 -  

14 -  

15 -  

16 -  

17 -  

18 -  

19 -  

20 - 

 

 


