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PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. 

CADERNO DE QUESTÕES 

 

Nome do Candidato (legível): _________________________________________________  

Número de Inscrição: _____ 

Data: _____/_____/_______   Assinatura: ________________________________________ 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

 
 Você recebeu do fiscal 1(um) CADERNO DE QUESTÕES com o enunciado das 40 questões 

de múltipla escolha, sem repetição e 1(um) CARTÃO RESPOSTA destinado às respostas 

das questões da prova. 

 Verifique se este material está em ordem, depois preencha e assine os campos de 

identificação. Utilize caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul.  

 Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, pois ele não será substituído. 

 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5(cinco) alternativas 

classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); somente uma alternativa estará correta.  

 Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma alternativa anula a 

questão. MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.   

 SERÁ ELIMINADO do Processo o candidato que utilizar de máquinas e/ou relógios de 

calcular, bem como de rádios gravadores, headphones, telefones celulares, tablets, 

notebook ou similares durante a prova. 

 Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO 

CONSIDERADOS para fins de correção.  

 Ao concluir a prova, entregue O CARTÃO-RESPOSTA e o CADERNO DE QUESTÕES ao 

fiscal. O candidato somente poderá se retirar da sala após haver transcorrido, no 

mínimo, 1 (uma) hora do início da prova. 

 A duração da prova é de no máximo 3h(três horas), incluindo o tempo para o 

preenchimento do cartão-resposta. 

 A interpretação das questões é parte integrante da prova. 
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PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 

CADERNO DE QUESTÕES 

 
LÍNGUA PORTUGUESA - QUESTÕES DE 01 A 10 

 
 
QUESTÃO 01 

De acordo com a Língua Portuguesa culta, assinale a alternativa cujas palavras seguem as 

regras de ortografia:   

(A) eletrecista, adolescente, paralisado, reivindicar, adivinhar 

(B) eletricista, adolecente, paralizado,reinvindicar, advinhar 

(C) eletricista, adolescente, paralisado, reivindicar, adivinhar 

 (D) eletricista, adolescente, paralizado, reivindicar, advinhar 

(E) eletrecista, adolescente, paralisado, reinvindicar,adivinhar 

 

QUESTÃO 02 

 Assinale a alternativa em que o emprego de “mal” ou “mau” está INCORRETO: 

(A) Os fanáticos por política estão sempre mal-humorados. 

(B) Os funcionários públicos não podem atender o povo de mau humor. 

(C) Precisas aprender a ser mal, depois de te desconsiderarem tanto. 

(D) Cuidado, não facilita, pois todos o consideram um mau caráter. 

(E) A luta mal começou e já houve um nocaute. 

 

QUESTÃO 03 

Assinale, dentre as palavras sublinhadas no texto a seguir, aquela cuja grafia está CORRETA: 

A festa de beneficiência para os menores abandonados, realizada na noite de ontem, foi muito 

divulgada pelos meios de comunicação. Parece-me, entretanto, uma contradição ajudar as 

crianças e os mendingos com tanta sofisticação. No evento, até os garçons usavam terno e 

passeavam entre as pessoas com bandejas de carangueijo gratinado, suculentos salgadinhos 

com mortadela, iscas de faisão – e tudo isso era devorado prazeirosamente por tanta gente 

esnobe.  

(A) Carangueijo 

(B) Beneficiência 

(C) Mendingos 

(D) Mortadela 

(E) Prazeirosamente 
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QUESTÃO 04 

Em “2 xícara (chá) de água quente”, existe uma inadequação gramatical em relação à: 

(A) Ortografia 

(B) Acentuação 

(C) Preposição 

(D) Pronome 

(E) Concordância 

 

QUESTÃO 05  

Assinale a alternativa correta em relação à ortografia. 

(A) Óleo – oleozidade 

(B) Fermento – fermentassão 

(C) Acrescentar – acréssimo 

(D) Clarinho – clareza 

(E) Cheirinho – cheirozo 

 

QUESTÃO 06  

Assinale qual das palavras abaixo é um adjetivo: 

(A) Consumir 

(B) Guloseimas 

(C) Atrás 

(D) Frescas 

(E) Primeira 

 

QUESTÃO 07  

 Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam grafadas de forma CORRETA. 

(A) analisar, compreensão, tigela, auxílio, ascensão, suscitar, ressuscitar 

(B) analizar, compreensão, tigela, auxílio, ascenção, suscitar, ressucitar 

(C) analizar, compreenção, tijela, aucílio, ascenção, sucitar, reçucitar 

(D) analisar, compreenção, tigela, auxílio, ascenção, suscitar, ressuscitar 

(E) analizar, compreenção, tijela, aucílio, assenção, sussitar, ressussitar 
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QUESTÃO 08  

Assinale V para as proposições verdadeiras e F para as falsas. Em seguida, assinale a alternativa 

que contenha a ordem correta das respostas. 

(   ) Assim como “intenção”, também se escreve com “ç” a palavra isenção. 

(   ) Assim como “necessários”, também se escreve com “ss" a palavra “vassalo”. 

(   ) Assim como “adesões”, também se escreve com “s” a palavra “gurisada”. 

(   ) Assim como “três”, também se escreve com “s” a palavra “atrás”. 

(A) V – V – F – V 

(B) F – F – V – F 

(C) F – V – V – F 

(D) V – F – F – V 

(E) V – V – V – V  

 

QUESTÃO 09  

Na frase “A violência é, mundialmente, uma experiência devastadora para muitas crianças e 

lhes traz consequências prejudiciais ao desenvolvimento, mas ainda não se sabe a real 

extensão do problema”, qual das palavras abaixo pode substituir a palavra destacada, sem 

alterar o sentido da frase? 

(A) atribuição 

(B) conceito 

(C) humildade 

(D) dimensão 

(E) mudança 

 

QUESTÃO 10  

De acordo com a Língua Portuguesa culta, assinale a alternativa cujas palavras seguem as 

regras de ortografia:   

(A)  Preciso contratar um eletrecista e um encanador para o final da tarde.  

(B) O trabalho voluntário continua sendo feito prazerosamente pelos alunos.  

(C) Ainda não foram atendidas as reinvindicações dos professores em greve.  

(D)  Na lista de compras, é preciso descriminar melhor os produtos em falta. 

(E)  Passou bastante disapercebido o caso envolvendo um policial federal. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - QUESTÕES DE 11 A 40 

 
 
QUESTÃO 11 

A Lei Municipal nº 2.457/2014 reestrutura a Política Municipal de Proteção aos Direitos da 

Criança e do Adolescente, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o 

Conselho Tutelar, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras 

Providências, estando previsto que o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: 

(A) Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições 

legais 

(B)  Participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação 

(C) Brincar, praticar esportes e se divertir 

(D) Opinião e expressão 

(E)  Todas as alternativas 

 

QUESTÃO 12  

A Lei Municipal nº 2.457/2014 (COMDICA), estabelece a criação do Conselho Tutelar do 

Município – CTM, bem como, suas atribuições: 

(A) Emitir certidões de óbito de criança, adolescente, pais e responsáveis 

(B)  Atender e aconselhar somente os pais ou responsável, não aplicando as medidas previstas 

em Lei 

(C)  Atender às crianças e adolescentes sempre que seus direitos forem ameaçados ou 

violados 

(D)  Encaminhar bilhete à autoridade judiciária sobre os casos que não forem de competência 

do Conselho Tutelar de sua competência 

(E)  Representar ao Ministério da Justiça, para efeito das ações da suspensão do poder do 

padrasto 

 

QUESTÃO 13  

 A Resolução nº 170-2014 do Conselho Nacional – CONANDA, no seu art 1º altera a Resolução 

nº 139, de 17 de março de 2010, para dispor quanto ao processo de escolha em todo o 

território nacional dos membros do Conselho tutelar. Determinando em:  

(A) Datas diferentes 

(B)  Datas aleatórias 

(C) Datas unificadas 

(D) Data de 1º de julho 

(E) Datas determinadas pelo poder executivo 
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QUESTÃO 14  

 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 

(E) Nenhuma das alternativas 

 

QUESTÃO 15  

Complete as lacunas corretamente: 

É ________________ da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

________________assegurar, com absoluta prioridade, a _________________ 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.  

(A) Função / executivo / prioridade 

(B) Regalia / privado / distinção 

(C) Dever / público / efetivação 

(D) Regalia / público / efetivação 

(E) Dever / privado / distinção 

 

QUESTÃO 16  

 O ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente – dispõe sobre:  

(A) A desproteção da família das crianças e adolescentes 

(B) A relações estabelecidas entre escola e trabalho 

(C) O Programa Jovem Aprendiz 

(D) A proteção integral à criança e ao adolescente 

(E) Nenhuma das alternativas acima 

 

QUESTÃO 17  

De acordo com o Art. 53. Lei Federal nº 8.069/90, a criança e o adolescente têm direito à 

educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da 

cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: 
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I.  Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola 

II. Direito de ser respeitado por seus educadores 

III. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares 

superiores 

IV. Direito de organização e participação em entidades estudantis 

V. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência 

 

Estão corretas:  

(A) Nenhuma das alternativas 

(B) I, II, V 

(C) I, II, III 

(D) I, II 

(E) Todas as alternativas 

 

QUESTÃO 18  

Entende-se por família extensa ou ampliada:  

(A) 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 

(B) Aquela que se estende apenas aos avós 

(C) Aquela que se estende apenas aos tios de primeiro grau 

(D) Aquela que se estende restritivamente aos primos 

(E) Nenhuma das alternativas acima 

 

QUESTÃO 19  

De acordo com o Art. 165. Lei Federal nº 8.069/90, são requisitos para a concessão de pedidos 

de colocação em família substituta:  

I. Qualificação completa do requerente e de seu eventual cônjuge, ou companheiro, com 

expressa anuência deste 

II. Indicação de eventual parentesco do requerente e de seu cônjuge, ou companheiro, 

com a criança ou adolescente, especificando se tem ou não parente vivo 

III. Qualificação completa da criança ou adolescente e de seus pais, se conhecidos 

IV. Indicação do cartório onde foi inscrito nascimento, anexando, se possível, uma cópia 

da respectiva certidão 

V. Declaração sobre a existência de bens, direitos ou rendimentos relativos à criança ou 

ao adolescente 
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Podemos afirmar que as sentenças corretas são:  

 

 (A) I, II, III 

(B) I, II, III, IV 

(C) II, III, V 

(D) I, II, III, IV, V 

(E) III, IV, V 

 

QUESTÃO 20  

Considerando o Art. 7º do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente – que coloca que:  

A criança e o adolescente têm direito 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.  

É possível afirmar que o artigo Art. 8º o complementa. Nesse sentido, assinale a alternativa 

CORRETA que melhor representa o texto do Art. 8º:  

(A) O ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente - não prevê situações de cunho da saúde 

(B) A gestante não tem direito a atendimento no serviço público 

(C) Somente após seu nascimento, a criança será protegida pelo  ECA – Estatuto da Criança e 

do Adolescente 

(D) Somente em situações de urgência o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente – poderá 

ser aplicado a crianças menores de um ano de idade 

(E) É assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento pré e 

perinatal 

 

QUESTÃO 21  

Assinale a alternativa correta: 

(A) A segurança de convívio é direito reconhecido no Estatuto da Criança e do Adolescente 

e, mais recentemente, na Lei nº 12.435/2011, que atualizou a redação da Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS) - Lei nº 8.742/1993 -, à luz das regulamentações do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS). 

(B) Segundo o ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente-, assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, à cultura, ao lazer e à profissionalização, à liberdade, ao respeito, à dignidade e 

à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão é um dever apenas 

da família. 
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(C) Segundo a Política Nacional de Assistência Social, a Proteção Social Básica Social não se 

destina à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da 

pobreza, privação e, ou, fragilização de vínculos afetivos - relacionais e de pertencimento 

social. 

(D) Depois da entrada em vigor do ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente-, a internação 

tornou-se uma medida aplicada indistintamente tanto a crianças e adolescentes carentes, 

abandonados e inadaptados, quanto aos adolescentes autores de infração penal. 

(E) Segundo o ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente-, a política de atendimento dos 

direitos da criança e do adolescente é um dever apenas da família. 

 

QUESTÃO 22  

Considere as afirmações, e assinale a alternativa correta: 

I. O Conselho Tutelar não é um órgão autônomo e integra o poder judiciário 

II. O papel do Conselho Tutelar é atender crianças e adolescentes que tiveram seus 

direitos violados 

III. O Conselho Tutelar é um órgão civil criado pelo ECA - Estatuto da Criança e do 

Adolescente - com a finalidade de zelar pelo cumprimento dos direitos da infância e da 

adolescência 

 

(A) Apenas I e III estão corretas 

(B) Apenas II e III estão corretas 

(C) Apenas I e II estão corretas 

(D) Todas as afirmações estão  

(E) Todas as afirmações estão corretas incorretas 

 

QUESTÃO 23  

Considere as afirmações, e assinale a afirmativa correta: 

I. Destaca-se que, em conformidade com o Art. 23 do ECA - Estatuto da Criança e do 

Adolescente -, a falta de recursos materiais por si só não constitui motivo suficiente 

para afastar a criança ou o adolescente do convívio familiar. 

II. O Art.130 do ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente - estabelece que, nos casos 

de violência praticada por familiar ou responsável com o qual a criança ou adolescente 

resida, a autoridade judiciária poderá determinar o afastamento do agressor da 

moradia comum. 

III. Todos os esforços devem ser empreendidos no sentido de manter o convívio com a 

família (nuclear ou extensa, em seus diversos arranjos), a fim de garantir que o 

afastamento da criança ou do adolescente do contexto familiar seja uma medida 

excepcional, aplicada apenas nas situações de grave risco à sua integridade física e/ou 

psíquica. 

 

 

(A) Apenas I e III estão corretas 
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(B) Apenas II e III estão corretas 

(C) Apenas I e II estão corretas 

(D) Todas as afirmações estão corretas 

(E) Todas as afirmações estão incorretas 

 

 

QUESTÃO 24 

Conforme o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente-, o Conselho Tutelar é órgão 

permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de: 

(A) Disciplinar e punir crianças e adolescentes que não cumpram seus deveres 

(B) Zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos pelo ECA – 

Estatuto da Criança e do Adolescente 

(C) Desenvolver atividades de capacitação profissional para adolescentes 

(D) Corrigir e punir as famílias que não cuidam de seus filhos 

(E) Nenhuma das alternativas acima 

 

QUESTÃO 25  

Conforme o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente –, os casos de suspeita ou 

confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra 

criança ou adolescente serão:  

(A) Informados como denúncias aos meios de comunicação do município e deverão ser 

amplamente divulgados 

(B) Obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da Capital Federal – Brasília 

(C) Se autorizado pelo pai da criança ou adolescente, comunicado ao Conselho Tutelar 

(D) Obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem 

prejuízo de outras providências legais 

(E) Comunicados nas unidades de saúde da localidade 

 

QUESTÃO 26  

É CORRETO afirmar que é uma das atribuições do Conselho Tutelar é:  

(A) Prender e algemar criança ou adolescente que cometam um crime 

(B) Acompanhar o desempenho escolar e prestar serviço de contraturno 

(C) Manter em cárcere privado nas dependências do Conselho Tutelar criança ou adolescente 

que furte mercadorias em estabelecimento comercial 
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(D) Atender e aconselhar os pais ou responsável sobre a obrigação de matricular o filho ou o 

pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar 

(E) Hospedar nas dependências do Conselho Tutelar crianças órfãs 

 

QUESTÃO 27  

Resultam da decisão do magistrado da infância e da juventude quando, depois do devido 

processo, um adolescente for considerado responsável pelo cometimento de um determinado 

ato infracional. Assinale a alternativa que identifica a atividade adotada: 

(A) Medidas socioeducativas 

(B) Medidas protetivas 

(C) Regimento interno 

(D) Unidades de atendimento 

(E) Oficinas protetivas 

 

QUESTÃO 28  

Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao 

adolescente, considerando a circunstância e a gravidade, as chamadas medidas 

socioeducativas. Entre as medidas, a que mais restringe a liberdade do adolescente consiste no 

item descrito na alternativa:  

(A) Liberdade assistida 

(B) Horas complementares 

(C) Obrigação de reparar o dano  

(D) Internação em estabelecimento educacional 

(E) Prestação de serviço à comunidade 

 

QUESTÃO 29  

Os direitos e garantias previstos no ECA – Estatuto da Criança do Adolescente –, de forma 

geral, devem ser aplicados: 

(A) Para crianças a partir de um ano de idade e adolescentes até os 18 anos de idade 

(B) Para crianças desde o útero materno e adolescentes até os 18 anos de idade 

(C) Para famílias  

(D) Para crianças a partir dos 12 anos completos e aos adolescentes até 18 anos 

(E) Para crianças a partir do seu nascimento e adolescentes até os 30 anos de idade 
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QUESTÃO 30  

Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou 

institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, __________________, devendo a 

autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe 

interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de 

reintegração familiar ou colocação em família substituta.  

Assinale a alternativa que completa o espaço pontilhado acima.  

(A) a cada 1 (um) mês 

(B) a cada 12 meses (1 ano) 

(C) a cada 24 meses (2 anos) 

(D) a cada 6 (seis) meses 

(E) a cada 36 meses (3 anos) 

 

QUESTÃO 31  

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, para que uma pessoa possa se 

candidatar ao Conselho Tutelar deve, além de outros requisitos:  

(A) Possuir atestado de idoneidade política 

(B) Possuir filhos ou filhas 

(C) Ter o estado civil de casada 

(D) Possuir patrimônio e rendas adequados à função 

(E) Ter idade superior a 21 anos 

 

QUESTÃO 32  

Sobre a profissionalização e a proteção do trabalho previstas no ECA, são verdadeiras as 

afirmações abaixo, exceto a da alternativa:  

(A) Ao adolescente portador de deficiência não é assegurada a proteção ao trabalho, nem a 

profissionalização 

(B) Ao adolescente aprendiz, maior de catorze anos, são assegurados os direitos trabalhistas e 

previdenciários 

(C) Na formação técnico-profissional deverá ser garantido ao adolescente o acesso e 

frequência obrigatória ao ensino regular 

(D) A remuneração recebida pelo trabalho efetuado pelo adolescente ou na participação pela 

venda de produtos de seu trabalho não desfigura o caráter educativo do mesmo 

(E) É vedada qualquer forma de trabalho até os 13 anos 
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QUESTÃO 33  

Segundo o que dispõe o artigo 107 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), a apreensão 

de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão imediatamente 

comunicados:  

(A) À autoridade judiciária competente 

(B) À família do adolescente apreendido 

(C) O responsável legal pelo adolescente apreendido 

(D) À pessoa indicada pelo adolescente apreendido 

(E) Todas as alternativas anteriores estão corretas 

 

QUESTÃO 34  

As medidas socioeducativas serão aplicadas em adolescentes que:  

(A) Praticarem ato infracional 

(B) Atingirem a maioridade civil 

(C) Não exercerem o ato de votar nas eleições 

(D) Tiverem baixo rendimento escolar 

(E) Nenhuma das alternativas 

 

QUESTÃO 35  

A internação do adolescente, medida socioeducativa privativa de liberdade, segundo o ECA- 

Estatuto da Criança e do Adolescente -, artigo 121, se sujeita aos princípios de brevidade, 

excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, no caso o 

adolescente. Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá ao constante 

na alternativa:  

(A) Dois anos 

(B) Três anos 

(C) Quatro anos 

(D) Cinco anos 

(E) Nenhuma alternativa acima 

 

QUESTÃO 36  

Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA, além 

das atribuições que lhe confere a Lei Federal 8.069/90, denominada Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, as atribuições abaixo, exceto a da alternativa:  
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(A) Proceder inscrição dos programas de proteção e socioeducativos de entidades 

governamentais e não governamentais 

(B) Fiscalizar externamente a atuação dos membros do Conselho Tutelar 

(C) Deliberar e administrar o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em 

conjunto com a Secretaria da Fazenda 

(D) Deliberar sobre o aumento das despesas públicas 

(E) Todas as alternativas acima 

 

QUESTÃO 37  

A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 

pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-

lhes, entre outras coisas: 

I. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência 

II. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola 

III. Direito de ser respeitado por seus educadores 

É correto o que está contido em: 

 (A) I e II, apenas 

 (B) I e III, apenas 

(C) II e III, apenas 

(D) I, II e III 

 (E) Nenhuma das alternativas 

 

QUESTÃO 38  

Assinale V para as proposições verdadeiras e F para as falsas. Em seguida, assinale a alternativa 

que contenha a ordem correta das respostas. 

(   ) Uma das prerrogativas do ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente - refere-se à 

responsabilidade conjunta da escola e do Conselho Tutelar no que se refere às ausências de 

alunos à escola. 

(   ) A escola  precisa comunicar ao Conselho Tutelar os casos de crianças que estão faltando 

muito, fornecendo-lhe nome, série e endereço, para que seus pais sejam notificados, visando 

saber a razão das faltas. 

(   ) Quando os pais não comparecem ao Conselho Tutelar, os conselheiros não devem  realizar 

visitas domiciliares, visando esclarecer os motivos. 

(   ) Independentemente de qual seja a razão das faltas, os conselheiros devem se esforçar para 

que a criança ou o jovem não volte a frequentar as aulas, conscientizando-o e à sua família 

sobre a importância da escolarização. 
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(A)    V – V – F – F 

(B)    F –V–F–F 

(C)    V–V–V–F 

(D)    F–F–F–F 

(E)    V–V–V–V 

 

QUESTÃO 39  

Considere as afirmações com relação ao Manual de Atendimento às Crianças e Adolescentes 

Vítimas de Violência e assinale a alternativa correta: 

A violência, segundo Minayo 10, pode ser classificada em:  

I. Estrutural – derivada da desigualdade na distribuição da riqueza social, incidindo sobre 

a condição de vida das crianças. 

II. Cultural – manifesta-se nas relações de dominação entre grupos. 

III.  Delinquência – diz respeito à execução de ações criminosas numa sociedade. 

 

(A) Apenas II, III estão corretas 

(B) Apenas I, III estão corretas 

(C) Apenas I, II estão corretas 

(D) Apenas I está correta 

(E) Todas as afirmações estão corretas 

 

QUESTÃO 40  

Inicialmente, há que se considerar que, quando se fala em prevenção da violência contra a 

criança e o adolescente, estamos falando de violência intrafamiliar.Assinale a alternativa que 

define o conceito grifado corretamente: 

(A) A violência intrafamiliar ocorre no ambiente urbano, uma vez que os agressores são 

pessoas desconhecidas, que mantêm com as crianças e os adolescentes relações próximas 

e vínculos afetivos. 

 

(B) A violência intrafamiliar ocorre na esfera privada, dentro das residências, em geral 

perpetrada por pessoas que deveriam apoiar e proteger crianças e adolescentes. Trata-

se de uma violência mais difícil de ser desvendada, por ser resguardada pela lei do 

silêncio, pelo medo e pela impunidade de seus agentes. 

 

(C)  A violência intrafamiliar trata-se da violência de um estranho contra o outro, coma 

finalidade de se apropriar de seus bens, ou pelo simples prazer de poder. 
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(D) A violência intrafamiliar é praticada por aqueles que detêm a guarda temporária da criança 

ou adolescente, seja para fins educacionais, de saúde, guarda, lazer ou abrigamento. 

 

(E) A violência intrafamiliar acontece nas guerras, nos confrontos de grupos de pessoas contra 

outros e em todas as formas de violência praticadas por quem teoriza a submissão ao 

poder do grupo mais forte sobre o mais fraco, tendo o potencial de destruir grupos 

populacionais, cidades, culturas, pessoas e famílias, com crianças e adolescentes 

prejudicados pela perda de seus mínimos direitos, até mesmo o direito à vida. 


