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PROVA I 

 
Para responder às questões desta prova, 
considere a Lei nº 8.069/1990 que dispõe 

sobre o Estatuto da Criança e 

doAdolescente (ECA). 

 

PARTE I – QUESTÕES OBJETIVAS: 

 

1- De acordo com o Art. 2º do Estatuto da 

Criança e do Adolescente e do Paragrafo 

Único, considera-se criança,adolescente 

e aos casos excepcionais 

respectivamente: 

a) Criança até 13 anos incompletos; 

Adolescente entre 13 a 18 anos de 

idade; Casos Excepcionais de 18 a 

22 anos de idade. 

b) Criança até 12 anos incompletos; 

Adolescente entre 12 e 18 anos de 

idade; Casos Excepcionais de 18 a 

21 anos de idade. 

c) Criança até 11 anos de idade; 

Adolescente entre 12 e 17 anos 

incompletos; Casos Excepcionais de 

18 a 20 anos de idade. 

d) Criança até 12 anos incompletos; 

Adolescente entre 13 e 18 anos de 

idade; Casos Excepcionais de 18 a 

21 anos de idade incompletos. 

 

2- O ECA em seu Art. 4º dispõe que 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.  

Marque a alternativa INCORRETA que 

compreende essa garantia de prioridade: 

 

a) Primazia de receber proteção e 

socorro em quaisquer circunstâncias. 

b) Precedência de atendimento nos 

serviços públicos, privados ou de 

relevância social. 

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. 

 
3- A criança e o adolescente têm direito a 

educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo 

para o exercício da cidadania e qualificação 

para o trabalho, assegurando-lhes:  

Marque V para sentenças verdadeiras e F 

para falsas, e após marque a alternativa 

CORRETA: 

( ) Igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola. 

() Direito de contestar critérios avaliativos, 

podendo recorrer às entidades estudantis. 

(  ) Direito de ser respeitado por seus 

educadores. 

(   ) Acesso à escola pública e privada 

próxima de sua residência. 

a) V,V,F,V 

b) V,F,V,V 

c) F,V,V,V 

d) V,F,V,F 

 

4- Segundo o Art 3º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, a criança e o adolescente 

gozam de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 

proteção integral de que trata esta Lei, 

assegurando-se-lhes, por lei ou por outros 

meios, todas as oportunidades e facilidades, 

a fim de lhes facultar o desenvolvimento 

___________,____________,____________

,__________________ e ____________, em 

condição de _________________e 

____________________: 

Preencha a lacuna de acordo com a lacuna 

correta: 

a) Familiar, social, moral e espiritual, em 

condições de liberdade e equidade. 

b) Físico, mental, moral, espiritual e social, 

em condições de liberdade e de 

dignidade. 

c) Físico, mental, social e familiar, em 

condições de privação de liberdade e 

dignidade. 

d) Familiar, comunitário, escolar e social, 

em condições de liberdade. 



5- Marque a alternativa CORRETA, no que se 

trata ao a Art. 13 do ECA: 

a) Os casos de suspeita ou confirmação de 

castigo físico, de tratamento cruel ou 

degradante e de maus-tratos contra 

criança ou adolescente serão 

obrigatoriamente comunicados ao 

Ministério Público e posteriormente 

encaminhado ao Conselho Tutelar da 

respectiva localidade, sem prejuízo de 

outras providências legais. 

b) Os casos de suspeita ou confirmação de 

castigo físico, de tratamento cruel ou 

degradante e de maus-tratos contra 

criança ou adolescente serão 

obrigatoriamente comunicados ao Poder 

Judiciário da respectiva localidade, sem 

prejuízo de outras providências legais. 

c) Os casos de suspeita ou confirmação de 

castigo físico, de tratamento cruel ou 

degradante e de maus-tratos contra 

criança ou adolescente serão 

obrigatoriamente comunicados ao 

Conselho Tutelar da respectiva 

localidade, sem prejuízo de outras 

providências legais. 

d) Os casos de suspeita ou confirmação de 

castigo físico, de tratamento cruel ou 

degradante e de maus-tratos contra 

criança ou adolescente serão 

obrigatoriamente comunicados ao 

Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente da respectiva 

localidade, sem prejuízo de outras 

providências legais. 

 

6- A gestante ou mãe que manifeste interesse 

em entregar seu filho para adoção, antes ou 

logo após o nascimento, será encaminhado: 

(art. 19-A) 

 

a) Ao Conselho Tutelar. 

b) À Promotoria de Justiça. 

c) Ao Ministério Público. 

d) À Justiça da Infância e da Juventude. 
 

7- A ______________ 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. 

Assinale a alternativa que completa o texto 

de acordo com o art. 33 do ECA: 

 

a) Adoção 

b) Curatela 

c) Guarda 

d) Tutela  

 

8- Segundo o ECA em seu art. 5º, nenhuma 

criança ou adolescente será objeto de 

qualquer forma de: 

(1) Negligência e discriminação. 

(2) Exploração e socialização. 

(3) Crueldade e opressão. 

(4) Prevenção e promoção social. 

Marque a alternativa CORRETA: 

a) Somente a alternativa 4 está correta. 

b) Estão corretas as alternativas 1 e 3. 

c) As alternativas 1, 2 e 3 estão corretas. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

 

9- É proibido qualquer trabalho a menores de 

______________________ de idade, salvo 

na condição e aprendiz. (art. 60) 

Marque a alternativa que preenche 

corretamente o texto: 

a) 13 anos. 

b) 15 anos 

c) 14 anos 

d) 16 anos 

 

10- As entidades não-governamentais somente 

poderão funcionar depois de registradas no: 

(art. 91) 

 

a) CMDCA - Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente. 

b) Conselho Tutelar 

c) Conselho Municipal de Assistência 

Social. 

d) Conselho Municipal dos Direitos 

Humanos. 

 
11 – Os dirigentes de estabelecimentos de 
Ensino Fundamental comunicarão ao 
Conselho Tutelar os casos de: 
I. Maus-tratos envolvendo seus alunos. 
II. Reiteração de faltas injustificadas e de 
evasão 
escolar, esgotados os recursos escolares. 
III. Elevados níveis de repetência. 
Quais estão corretos? 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas I e III. 
D) I, II e IIII. 
 
 
 



12. -Conforme art. 98 do ECA, às medidas 
de proteção à criança e ao adolescente são 
aplicáveis sempre que os direitos 
reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou 
violados, por: 

     Marque a Alternativa INCORRETA. 
a) Por ação ou omissão da sociedade ou do 
estado; 
b)Por falta, omissão ou abuso dos pais ou 
responsável; 
c) Por ação,omissão ou abuso de sua 
família natural, extensa ou substituta. 
d)Em razão de sua conduta. 

 

13 - Em relação às medidas 
socioeducativas, relacione a Coluna 1 à 
Coluna 2. 
 
Coluna 1 
1. Advertência. 
2. Obrigação de reparar o dano. 
3. Prestação de serviços à comunidade. 
4. Liberdade Assistida. 
 
Coluna 2 
( ) Será adotada sempre que se afigurar a 
medida mais adequada para o fim de 
acompanhar, auxiliar e orientar o 
adolescente. 
( ) Em se tratando de ato infracional com 
reflexos patrimoniais, a autoridade poderá 
determinar, se for o caso, que o adolescente 
restitua a coisa, promova o ressarcimento do 
dano, ou, por outra forma, compense o 
prejuízo da vítima. 
( ) Consistirá em admoestação verbal, que 
será reduzida a termo e assinada. 
( ) Consiste na realização de tarefas 
gratuitasde interesse geral, por período não 
excedente a seis meses, junto a entidades 
assistenciais, hospitais, escolas e outros 
estabelecimentos congêneres, bem como 
em programas comunitários ou 
governamentais. 
A ordem correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é: 
a) 1 – 3 – 2 – 4. 
b) 4 – 2 – 1 – 3. 
c) 4 – 2 – 1 – 3 
d) 2 – 1 – 3 – 4. 
 
14 –Conforme Art. 129, sãomedidas 
aplicáveis aos pais ou responsável: 
I - encaminhamento a serviços e programas 
oficiais ou comunitários de proteção, apoio e 
promoção da família; 
II - inclusão em programa oficial ou 
comunitário de auxílio, orientação e 
tratamento a alcoólatras e toxicômanos 

III - encaminhamento a cursos ou programas 
de orientação; 
IV - encaminhamento a tratamento 
psicológico ou psiquiátrico; 
V - suspensão ou destituição do poder 
familiar e prisão em caso de abuso sexual. 
 
Quais estão corretos? 
a) Apenas I. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e IV. 
d)Apenas I, II, III, IV . 
 
15-Ana Maria quer se candidatar amembro 
do Conselho Tutelar. Quais são osrequisitos 
exigidos para sua candidatura? 
Marque a Alternativa correta de acordo com 
o Art. 133: 
a)Reconhecida idoneidade moral. 
b) Idade superior a vinte e um anos 
incompleto. 
c)Residir no perímetro municipal ou  
adjacente. 
d)Ensino Superior Completo. 
 
16 - Sobre o _________________ é correto 
afirmar que é um órgão 
_________________ e ________________, 
____________________, encarregado pela 
sociedade de zelar pelo cumprimento dos 
direitos da criança e do adolescente. 
De acordo com o Art. 131 é correto afirmar 
que a sequencia correta abaixo é: 
 
a)Juizado da Infância e da 
Adolescência,Permanente, autônomo, não 
jurisdicional. 
b)Conselho Tutelar, Permanente, autônomo, 
não jurisdicional. 
c)Juizado da Infância e da 
Adolescência,Permanente, autônomo, 
jurisdicional. 
d)Conselho Tutelar, Permanente, autônomo 
jurisdicional. 
 
17 - Art. 141 - É garantido o acesso de toda 
criança ou adolescente à: 
I - Defensoria Pública; 
II -Ao Ministério Público; 
III - Ao Poder Judiciário, por qualquer de 
seus órgãos; 
IV –E ao Conselho Tutela. 
 

Quais estão corretos? 
a) Apenas I. 
b) Apenas I, II e III. 
c) Apenas III e IV. 
d)I, II, III, IV . 
 



18 - O Professor da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental João Bento de Souza, 
deixou de comunicar à autoridade 
competente, caso de criança com fortes 
suspeitas de maus tratos e agressões físicas. 
Neste caso, a pena para este professor será: 
(A) reclusão de 06 meses mais uma multa de 
10 a 20 salários mínimos de referência. 
(B) multa de 03 a 20 salários mínimos de 
referência, aplicando-se o dobro em caso de 
reincidência. 
(C) reclusão de 01 ano mais uma multa de 10 
a 15 salários mínimos de referência. 
(D) multa de 10 a 20 salários mínimos de 
referência, em caso de reincidência, aplica-se 
o triplo destes valores. 
 

 
PARTE II – QUESTÕES SUBJETIVAS: 

 

19. Descreva 05 atribuições relacionadas ao 

Conselheiro Tutelar no exercício de suas 

funções, de acordo com o art. 136 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, 

Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 

___________________________________

___________________________________
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___________________________________

___________________________________
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___________________________________

___________________________________
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20. Cite de acordo com o Estatutoda Criança 

e do Adolescente, art. 81, pelo menos 3  

(três) itens que são proibidos a venda a 

criança ou a adolescentes: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


