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CADERNO DE PROVA 

PROVA DA ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR DE SÃO LUDGERO/SC 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1. Você receberá do fiscal de sala: 

a) um caderno de prova contendo 20 questões objetivas, cada qual com quatro alternativas de 

respostas (A, B, C e D), onde apenas 01 alternativas é correta. 

b) uma folha de respostas destinada à marcação das respostas das questões objetivas.  

 

2. Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, 

notifique imediatamente o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.  

 

3. Ao receber as folhas de respostas da prova objetiva você deve: 

a) conferir seus dados pessoais, em especial seu nome e o número do documento de 

identificação;  

b) ler atentamente as instruções para o preenchimento da folha de respostas; 

c) assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com caneta esferográfica de tinta azul ou 

preta.  

 

4. Durante a aplicação da prova não será permitido:  

a) qualquer tipo de comunicação entre os candidatos; 

b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;  

c) portar aparelhos eletrônicos. 

 

5. O preenchimento das respostas da prova objetiva, de inteira responsabilidade do candidato, 

deverá ser feito com caneta esferográfica de tinta de cor preta ou azul. Não será permitida a 

troca da folha de respostas por erro do candidato.  

 

6. O tempo disponível para a realização da prova é de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo para 

a marcação da folha de respostas da prova objetiva.  

 

7. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. 

O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato.  
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1) Conforme o Artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe sobre as 

atribuições do Conselho Tutelar, assinale a alternativa de completa a seguinte frase: 

 

“IV - Encaminhar ao ___________________ notícia de fato que constitua infração 

administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente. ” 

 

a) Policia Militar  

b) Ministério Público 

c) Pais e responsáveis 

d) Ministério da Educação 

 

 

2) A lei n. 8.069/90 dispõe sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, a qual define a idade 

que considera-se criança e adolescente. Assinale a alternativa correta.  

 

a) Criança até 12 anos completos, e adolescente, de 12 anos a 18 anos de idade.  

b) Criança até 12 anos completos, e adolescente de 11 anos a 18 anos de idade.  

c) Criança até 11 anos completos, e adolescente de 12 anos incompletos a 17 anos 

completos.  

d) Criança até 12 anos incompletos, e adolescente de 12 anos a 18 anos de idade. 

 

 

3) No Estatuto da Criança e do Adolescente, consta que é proibido qualquer trabalho a 

menores, salvo na condição de menor aprendiz, a partir de:  

 

a) 16 anos  

b) 14 anos  

c) 12 anos  

d) 13 anos  
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4) De acordo com o artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei Federal 

n° 8.069/1990, faz parte das atribuições conselho tutelar: 

 

a) Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, 

trabalho e segurança;  

b) Realizar atendimento psicológico e orientação social, quando no município não possuir 

profissionais suficiente para atendimento da demanda;  

c) Encaminhar a delegacia notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal 

contra os direitos da criança ou adolescente;  

d) Julgar e determinar penas no caso de jovens infratores. 

 

 

5) São princípios que norteiam a aplicação de medidas de proteção, em relação a Lei 

8.069/90. EXCETO:  

 

a) Proteção integral e prioritária.  

b) Responsabilidade parental.  

c) Responsabilidade secundária e subsidiária do poder público.  

d) Interesse superior da criança e do adolescente.  

 

 

6) De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei Federal n° 8.069/1990 

a colocação em família substituta far-se-á mediante:  

 

a) Guarda, Tutela ou Adoção.  

b) Adoção, Tutela ou Curatela.  

c) Abrigamento, Tutela ou Guarda.  

d) Acolhimento Familiar, Guarda ou Adoção. 

 

 

7) O Art. 98, do Estatuto da Criança e Adolescente, diz que as medidas de proteção à criança 

e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa Lei forem 

ameaçados ou violados, como nos casos de:  
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a) Ação ou omissão da sociedade ou do Estado, falta, omissão ou abuso dos pais ou 

responsável e em razão de sua conduta  

b) Apenas Ação ou omissão do Estado 

c) Apenas ação da família.  

d) Apenas em razão da conduta do adolescente 

 

 

8) No que refere-se ao” Direito à Convivência Familiar e Comunitária”, conforme preconizado 

no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei Federal n° 8.069/1990, julgue a 

alternativa correta:  

 

a) A falta ou a carência de recursos materiais constitui motivo suficiente para a perda ou a 

suspensão do poder familiar.  

b) A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção, antes ou 

logo após o nascimento, será encaminhada à Delegacia de atendimento a Criança e 

Adolescente.  

c) A perda e a suspensão do poder familiar poderá ser decretado pelo Conselho Tutelar em 

reunião do Colegiado.  

d) Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de 

liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de 

acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização 

judicial. 

 

 

9) De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei Federal n° 8.069/1990, 

sobre a guarda, julgue a alternativa correta:  

 

a) Dispensa o dever de prestar alimentos por parte dos pais biológicos independentemente 

de determinação judicial.  

b) Confere à criança ou ao adolescente a condição de dependente para os direitos 

previdenciários.  

c) Anula o direito de visitas pelos pais, nos casos em que a medida é aplicada em preparação 

para adoção, mesmo se existir determinação em contrário da autoridade judiciária.  

d) Caracteriza-se como medida irrevogável. 
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10) Com base na Lei Nº 13.431 de 4 de abril de 2017, que estabelece o sistema de garantia 

de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera a Lei Nº 

8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), assinale as 

alternativas a seguir: 

 

I – O abuso sexual se refere a toda ação que se utiliza da criança ou adolescente para fins 

sexuais, seja por modo presencial ou por meio eletrônico. 

 

II – A exploração sexual comercial se refere ao uso da criança ou do adolescente em 

atividade sexual em troca de remuneração ou qualquer outra forma de remuneração, seja 

por modo de presencial ou por meio eletrônico. 

 

III – O tráfico de pessoas se refere ao recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou 

o acolhimento de crianças ou adolescente apenas com o fim de exploração sexual. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

a) I e II estão corretas, apenas. 

b) I e III estão corretas, apenas. 

c) I está correta, apenas. 

d) Todas as afirmações estão corretas. 

 

 

 

11) No artigo 54 da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA) inciso IV, 

refere-se que“ É dever do Estado assegurar às crianças atendimento em creche e pré-escola 

de:  

 

a) Um a cinco anos de idade 

b)  Zero a cinco anos de idade 

c)  Um a seis anos de idade 

d)  Zero a sete anos de idade 
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12) É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar 

à criança, 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 - Art. 4º da Lei 8.069/1990 – 

Estatuto da Criança e do Adolescente. A garantia de prioridade compreende, EXCETO: 

 

 

a) Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 

b) Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. 

c) Capacitação e reciclagem apenas dos recursos humanos nas áreas de pediatria e 

pedagogia e na prestação de serviços a crianças e adolescentes. 

d) Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. 

 

13) As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção 

serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, ao (à): 

 

a) Conselho Tutelar 

b) Instituição de caridade federal 

c) Conselho de Direitos da Criança e do Adolescentes 

d) Justiça da Infância e da Juventude 

 

14) Em conformidade com a Lei nº 8.069/1990 - ECA, assinalar a alternativa que preenche as 

lacunas abaixo CORRETAMENTE: 

A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à __________, mediante a efetivação 

de políticas sociais públicas que permitam o _____________________ sadio e harmonioso, 

em condições _________ de existência. 

 

a) alimentação - desenvolvimento apenas - ignóbeis 

b) saúde - nascimento e o desenvolvimento - dignas 

c) educação - desenvolvimento apenas - dignas 

d) infância - nascimento e o desenvolvimento - ignóbeis 
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15) 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) Inscrição junto ao Conselho Tutelar 

d) Registro junto ao Juizado da Infância e Adolescência 

 

 

16) No que concerne à definição ou concepção do Sistema de Garantia dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, é correto afirmar que se trata:  

 

a) da integração apenas dos órgãos da justiça, visando à garantia do acesso à justiça por 

adolescente autor de ato infracional.  

b) da articulação e integração entre as instâncias públicas governamentais e da sociedade 

civil, na aplicação de instrumentos normativos e no funcionamento dos mecanismos de 

promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos humanos da criança e do 

adolescente.  

c) do conjunto das organizações governamentais para mobilização da opinião pública sobre 

os direitos da criança e do adolescente.  

d) da integração dos Conselhos de Direitos e Conselhos Tutelares na defesa dos interesses 

da criança e do adolescente 

 

17) O Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) é composto por 

vários órgãos e instituições do poder público e da sociedade civil e tem o papel de efetivar os 

direitos infanto-juvenis em torno dos eixos:  

 

a) defesa, controle e assistência.  

b) promoção, defesa e assistência  

c) garantia de direitos e assistência.  

d) promoção, defesa e controle.  
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18) Um profissional acaba de escrever um texto e deseja selecionar todo o documento usando 

o atalho de teclado, Microsoft Word versão Microsoft 365ele deve digitar: 

 

a) Ctrl+B  

b) Ctrl+T  

c) Ctrl+Z  

d) Ctrl+A  

 

 

19) O envio de mensagens de e-mail em massa é uma prática comum, tanto em campanhas 

de marketing, como em golpes digitais. Os gerenciadores de e-mail tentam identificar essas 

mensagens através da quantidade de destinatários, que pode ser de centenas, milhares ou 

até milhões. Dentre as pastas padrões que os gerenciadores de e-mail dispõem, qual delas 

tem a função de guardar essas mensagens suspeitas?  

 

a) Caixa de Entrada 

b) Caixa de Saída 

c) Rascunho 

d) Spam. 

 

 

20) Marque a alternativa que NÃO corresponde a uma opção de alinhamento da tabulação de 

parágrafos no MS Word:  

 

a) Direito  

b) Topo  

c) Justificado  

d) Centralizado  

 

 


