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CADERNO DE PROVA PARA O CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR 

INFORMAÇÕES GERAIS 

                                       LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES 

 

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 das 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. Preencha corretamente o cartão resposta conferindo seus dados pessoais, não se esquecendo 

de assinar o mesmo no espaço reservado, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

 

4. Durante a aplicação da prova não será permitido qualquer tipo de comunicação entre os 

candidatos; levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala e portar aparelhos 

eletrônicos. 

 

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

devendo ser marcado a alternativa correta no cartão resposta. As respostas deverão ser 

assinaladas com caneta esferográfica de tinta de cor preta ou azul. Não será permitida a troca 

da folha de respostas por erro do candidato. 

 

6. A prova terá duração de 2 (duas) horas, incluindo neste horário o tempo para preenchimento 

do cartão resposta. 

 

7. A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 minutos do início da prova. 

 

8. Ao finalizar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de aplicação 

das provas. O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E SISTEMA DE 

GARANTIA DE DIREITOS 

 

01. Conforme o Art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA considera-se criança e 

adolescente para efeitos desta lei: 

 

A) Criança até 12 anos completos, adolescente de 13 a 18 anos de idade incompletos; 

B) Criança até 12 anos completos, adolescente de 12 anos e 1 mês a 18 anos de idade; 

C) Criança até 11 anos completos, adolescente de 12 a 18 anos de idade; 

D) Criança de 12 anos incompletos, adolescentes de 12 a 18 anos de idade. 

 

 

02. Crianças e Adolescentes devem ser considerados “PRIORIDADE ABSOLUTA” em quaisquer 

circunstâncias. Essa garantia de prioridade, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, se aplica 

em algumas opções a seguir, exceto em que alternativa:  

 

A) Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;  

B) Escolher onde e com quem morar, mesmo com ausência de vulnerabilidade e/ou situação de risco;  

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. 

 

 

03. Considerando o Art. 19 da Lei no 8.069/90, complete com a alternativa correta: 

 

“É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, 

_______________________, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que 

garanta seu desenvolvimento integral”  

 

A) Em família substituta. 

B) Nos Serviços de Acolhimento. 

C) Em lares provisórios. 

D) Por outros parentes. 
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04. A respeito do poder familiar dos pais, assinale a opção correta: 

 

A) A perda do poder familiar poderá ser decretada pelo conselho tutelar do município no caso de 

descumprimento injustificado dos deveres de sustento, guarda e educação dos filhos. 

B) O poder familiar será exercido apenas pelo pai, a quem compete prover o sustento e o bem-estar da 

família. 

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

suspensão do poder familiar; nesse caso, a família deverá ser incluída em serviços e programas oficiais 

de proteção, apoio e promoção. 

D) O fato de a mãe e o pai terem direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no 

cuidado e na educação da criança implica que apenas as crenças e culturas que lhes sejam comuns 

deverão ser transmitidas às crianças.   

 

 

05. Em casos de ameaça e/ou violação de direitos, devem ser aplicadas medidas de proteção à criança 

e ao adolescente conforme prevê a Lei no 8.069/90 exceto: 

 

A) Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. 

B) Em razão de sua conduta. 

C) Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. 

D) Quando a violação se der em razão de sua condição de saúde mental. 

 

 

06. De acordo com o Art. 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata das atribuições do 

Conselho Tutelar, analise as alternativas a seguir: 

 

I. (   )  Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 105, aplicando as 

medidas previstas no art. 101, I a VII; 

II. (    ) Promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: 

- requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e 

segurança; 

- representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas 

deliberações. 
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III. (    ) Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal 

contra os direitos da criança ou adolescente; 

 

IV. (    ) Representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder 

familiar, todos os casos de crianças e adolescentes vítimas de violência;  

 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

 

07. Considerando às novas atribuições aos Conselheiros Tutelares, incluídas pela Lei Henry do 

Borel, de nº 14.344/2022, assinale a alternativa correta: 

 

A) Atender apenas à criança e/ou o adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e 

familiar, ou submetido a tratamento cruel ou degradante ou a formas violentas de educação, correção 

ou disciplina, realizando os devidos encaminhamentos. 

B) Representar à autoridade judicial para requerer, de forma imediata, o afastamento da criança 

e/ou adolescente do lar, quando ela for vítima ou testemunha de violência doméstica e 

familiar. 

C) Representar à autoridade judicial ou policial para requerer o afastamento do agressor do lar, do 

domicílio ou do local de convivência com a vítima nos casos de violência doméstica e familiar 

contra a criança e o adolescente. 

D) Obter provas das violações de direitos e/ou situações de violência que envolvam crianças e 

adolescente e encaminhar ao Ministério Público para adoção de medidas cabíveis. 

 

 

08. Levando em consideração o Art. 136 da Lei 8.069/1990, não compete ao Conselho Tutelar: 

 

I. (   ) Realizar busca e transporte de crianças e adolescentes; 

II. (   ) Aplicar Medidas Socioeducativas a Adolescentes autores de ato infracional; 

III. (   ) Realizar matrícula escolar de crianças e adolescentes; 

IV. (   ) Realizar acompanhamento familiar; 
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V. (   ) Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando 

necessário; 

VI. (  ) Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, 

trabalho e segurança.  

A) Apenas os itens I e II não competem. 

B) Apenas os itens III e IV não competem. 

C) Apenas os itens I, II, III e IV não competem. 

D) Nenhuma das alternativas. 

 

 

09. A autonomia do Conselho Tutelar e sua articulação com os demais órgãos, na garantia dos 

direitos da criança e do adolescente, consiste em: 

A) Exercer as atribuições previstas na legislação e as novas atribuições que poderão ser criadas pelas 

autoridades do Poder Judiciário e do Ministério Público.  

B) Buscar a solução efetiva e definitiva dos casos atendidos, com o objetivo de desjudicializar, 

desburocratizar e agilizar o atendimento das crianças e dos adolescentes. 

C) Estar isento de responder pelas obrigações funcionais e administrativas junto ao órgão ao qual está 

vinculado. 

D) Decidir de forma plena, condicionada sua execução à aprovação pelo representante do Ministério 

Público. 

 

 

10. A integração operacional de órgãos como o Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselho 

Tutelar e encarregados da execução das Políticas Sociais Básica e Especial no âmbito da Assistência 

Social, constitui uma diretriz da:  

 

A) Política de atendimento. 

B) Política Judiciária. 

C) Entidade não governamental. 

D) Entidade governamental. 

 

 

11. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim 

como pelo planejamento e execução de programas de proteção e socioeducativos destinados a 
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crianças e adolescentes. As entidades não governamentais somente poderão funcionar após estarem 

registradas no:  

 

A) Conselho Tutelar – CT.  

B) Poder Judiciário.  

C) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.  

D) Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA. 

 

 

12. Com relação à composição do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, assinale a 

afirmativa correta.  

A) É composto apenas por representantes do governo.  

B) É composto apenas por representantes da sociedade civil organizada.  

C) É composto por igual número de representantes do governo e da sociedade civil organizada.  

D) É composto por igual número de representantes da sociedade civil organizada, representantes do 

Governo e do Ministério Público.  

 

 

13. Na Lei no 8.069/90, em seu Art. 8º: é assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e 

às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, 

atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-

natal integral no âmbito do (a): 

 

A) Sistema Único de Assistência Social. 

B) Sistema de Garantia de Direitos. 

C) Lei Orgânica da Assistência Social. 

D) Sistema Único de Saúde. 

 

 

14. São princípios que deverão ser adotados por entidades que ofertam serviços de acolhimento 

familiar ou institucional: 

I. Integração em família subustituta, quando inesgotados os recursos de manutenção na família 

natural ou extensa; 

II. Desmembramento de grupos de irmãos; 
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III. Atendimento personalizado e em pequenos grupos; 

IV. Preparação gradativa para o desligamento. 

 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

 

15. O artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta itens que configuram dever do 

Estado assegurar à criança e ao adolescente. Assinale a alternativa que não apresenta um deles: 

 

A) Acesso aos níveis mais básicos do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade 

de cada um. 

B) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade 

própria. 

C) Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino. 

D) Atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-

escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

 

 

16. Considerando o artigo 60 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é proibido o trabalho, salvo 

na condição de aprendiz, à adolescente menor de: 

 

A) 12 anos 

B) 13 anos; 

C) 14 anos; 

D) 16 anos;  

 

 

17. Em relação à prática de ato infracional por crianças e adolescentes, analise as alternativas a 

seguir e, posteriormente, assinale a opção correta: 
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I. (   ) são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às medidas previstas no 

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA; 

II. (   ) A medida socioeducativa de internação, aplicada a adolescentes, não poderá exceder 18 

meses; 

III. (   ) Será considerado, na aplicação da medida, a idade do adolescente na data do fato; 

IV. (   ) É direito do adolescente solicitar a presença dos pais e/ou responsáveis durante todas as 

fases do processo; 

V. (   ) Será admitida, para fins de cumprimento de medida socioeducativa, a prestação de 

trabalho forçado; 

 

A) Apenas os itens I, II, III e V estão corretas. 

B) Apenas os itens I, III e IV estão corretas. 

C) Apenas os itens III, IV e V não competem. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

 

 

18. A Lei nº 13.010/2014, mais conhecida como a Lei Menino Bernardo ou Lei da Palmada, define 

“castigo físico” como qualquer tipo de ação punitiva em que seja aplicado o uso da força física, 

resultando em sofrimento e lesão corporal e que a conduta ou forma cruel de tratamento em relação à 

criança ou ao adolescente que humilhe, ameace gravemente e/ou ridicularize, é considerada como:  

A) Cuidado paliativo 

B) Tratamento de transtorno de conduta. 

C) Negligência.  

D) Tratamento cruel ou degradante.  

 

 

 

19. O Conselho Tutelar poderá aplicar medidas de proteção pertinentes aos pais e responsáveis 

para que cesse a ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Sobre essas medidas, 

marque a alternativa incorreta: 

A) Encaminhar, quando houver interesse, a criança ou adolescente a tratamento especializado. 

B) Encaminhar para cursos ou programas de orientação. 
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C) Encaminhar para serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio, e promoção 

da família.  

D) Advertência. 

 

  

20. O grande legado do Estatuto da Criança e do Adolescente é o reconhecimento de crianças e 

adolescentes como cidadãos sujeitos de direitos. Assinale a alternativa que destaca, de forma 

imperativa, os direitos fundamentais que lhes devem ser assegurados:  

 

A) Se possível, serem priorizados nas situações de perigo e recebendo a proteção dos adultos.  

B) Não serem objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 

e opressão.  

C) Serem poupados das decisões familiares.  

D) Serem exclusivamente atendidos por instituições privadas de saúde e assistência. 
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