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1. Ao receber este caderno, aguarde a autorização do fiscal de sala e em seguida confira se 

ele contém 20 (vinte) questões objetivas numeradas sequencialmente de 1 a 20, cada uma 

com 4 (quatro) alternativas indicadas pelas letras 'A' a 'D', das quais, somente uma 

corresponderá à resposta para a questão. 

2. O gabarito será entregue oportunamente pelos fiscais de sala. Ao recebê-lo, lembre-se de 

assinar no local indicado. 

3. No gabarito marque a letra correspondente à resposta correta para a questão conforme o 

seu julgamento, utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta, conforme exemplo 

abaixo: 

 

Exemplo: 

 

 

Atenção: A marcação de mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das 

respostas esteja correta. 

4. O tempo total para resolução das provas e preenchimento do gabarito de respostas é de 4h 

(quatro horas). Ao terminar as provas, entregue ao fiscal de sala. 

5. O candidato (a) que marcar uma alternativa na prova e no gabarito marcar outra, será 

considerada a questão que estiver marcada no gabarito. 

6. As provas, os gabaritos, os resultados e demais informações referentes ao concurso serão 

divulgados no site oficial da Prefeitura de Santa Bárbara do 

Leste(http://www.santabarbaradoleste.mg.gov.br/) 

(https://www.facebook.com/PrefeituradeSantaBarbaradoLeste/) 

 

Boa prova! 

Realização: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). 

 

 

A B C D 

Leia com atenção as instruções abaixo 

http://www.santabarbaradoleste.mg.gov.br/
https://www.facebook.com/PrefeituradeSantaBarbaradoLeste/
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Questão 1- Qual significado da sigla ECA? Assinale a alternativa CORRETA: 

A- (  ) Estatuto da Criança e do Adolescente; 

B- (  ) Especialidade de atendimento a Criança e Adolescente; 

C- (  ) Estatuto de casos de Atendimento a Criança; 

D- (  ) Nenhuma das alternativas; 

 

Questão 2- Situação hipotética: Paula, que tem doze anos de idade e é aluna do sétimo ano do 

ensino fundamental, discordou dos critérios de avaliação propostos pela professora de sua classe 

durante uma avaliação da aprendizagem. Nessa situação, de acordo com o ECA, se houver recusa 

da referida professora em rever os critérios de avaliação, qual procedimento que Paula pode 

realizar? 

A- (  ) Paula deve aceitar sua nota, pois não estudou suficiente; 

B- (  ) Paula não poderá questionar; 

C- (  ) Paula poderá ser encaminhada ao Conselho Tutelar pelo desrespeito a professora; 

D- (  ) Paula terá direito de contestar os critérios avaliativos no conselho de classe da escola; 

 

Questão 3- Considera-se Criança para efeitos da Lei 8.069. Assinale a alternativa CORRETA: 

A- (  ) Pessoa até 18 anos de idade completo; 

B- (  ) Pessoa de até 21 anos de idade; 

C- (  ) Pessoa de até 12 anos de idade incompletos; 

D- (  )  Todas as alternativas estão corretas; 

 

Questão 4- Considera-se Adolescente para efeitos da Lei 8.069. Assinale a alternativa 

CORRETA: 

A- (  ) Pessoa até 40 anos de idade completo; 

B- (  ) Pessoa entre 12 e 18 anos de idade; 

C- (  ) Pessoa com 06 anos de idade incompletos; 

D- (  ) Pessoa de até 35 anos de idade; 

 

Questão 5- Sobre a Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e Adolescente). Assinale a alternativa 

CORRETA: 

A- (  ) A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde; 

B- (  ) A criança e adolescente não possui direitos fundamentais; 

C- (  ) As crianças e adolescentes devem ser castigadas constantemente; 

D- (  ) As crianças e adolescentes não tem direito a educação. 

Questão 6- Sobre a Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e Adolescente). Assinale a alternativa 

CORRETA: 

A- (  ) Os casos de abuso ou maus-tratos de criança ou adolescente não são responsabilidade 

do Conselho Tutelar ; 

B- (  ) Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente 

serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade; 

C- (  ) As crianças e adolescentes não precisam ser vacinadas; 

D- (  ) As crianças e adolescentes podem faltar de aulas para ajudar os pais na colheita de 

café. 
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Questão 7- Sobre a Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e Adolescente): Do Direito à Liberdade, 

ao Respeito e à Dignidade. Assinale a alternativa CORRETA: 

A- (  ) A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como 

pessoas humanas; 

B- (  ) A criança e adolescente não devem ter liberdade, pois precisam de limites; 

C- (  ) As crianças e adolescentes podem sair sozinhos na rua altas horas da noite, sem 

presença ou autorização de algum adulto. 

D- (  ) As crianças e adolescentes não podem brincar e nem praticar esporte, pois é perigoso. 

 

Questão 8- Sobre a Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e Adolescente). Assinale a alternativa 

INCORRETA: 

A- (  ) O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na 

forma  do que dispuser a legislação civil; 

B- (  ) Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos; 

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

ou suspensão do poder familiar; 

D- (  ) Os pais não precisa sustentar os filhos, pois eles podem trabalhar para suprir suas 

próprias necessidades. 

 

Questão 9- Sobre a Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e Adolescente). Assinale a alternativa 

INCORRETA: 

A- (  ) Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e 

seus descendentes; 

B- (  )  A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção; 

C- (  )  Se não tiver ninguém para cuidar dos filhos eles podem se virar sozinhos; 

D- (  ) A guarda obriga a prestação de assistência material, moral  e educacional à criança ou 

adolescente; 

 

Questão 10- Sobre a Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e Adolescente). Assinale a alternativa 

INCORRETA: 

A- (  ) A criança e o adolescente têm direito a Educação, visando o pleno desenvolvimento de 

sua pessoa; 

B- (  )  A criança e adolescente não tem o direito de ser respeitado pelos seus educadores; 

C- (  )  É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como 

participar da definição das propostas educacionais; 

D- (  ) É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, ensino fundamental obrigatório 

e gratuito; 

 

Questão 11-  Leia atentamente os Artigos, extraído do ECA: 

Capítulo IV- Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer Art. 53. 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 [...] Art.56. Os dirigentes de 

estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de [...]: 

I- Maus-tratos envolvendo seus alunos; 
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II- Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar; 

III- Elevados níveis de repetência; 

Estão corretas as afirmativas: 

A- (  ) Nenhuma das alternativas; 

B- (  )  Apenas I 

C- (  )  Apenas II 

D- (  ) Todas as alternativas estão corretas 

 

Questão 12- Sobre a Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e Adolescente). Assinale a alternativa 

CORRETA: 

A- (  ) A criança e o adolescente têm o dever de trabalhar em qualquer serviço degradante; 

B- (  )  A criança e adolescente é assegurado o direito de realizar trabalhos forçados; 

C- (  )  É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na condição 

de aprendiz; 

D- (  ) É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, trabalhos obrigatórios aos 

maiores de 6 (seis) anos de idade; 

 

Questão 13- Sobre a Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e Adolescente). Assinale a alternativa 

INCORRETA: 

A- (  ) É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança 

do adolescente; 

B- ( ) Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos 

classificados como adequados à sua faixa etária; 

C- (  ) As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado para o 

público infanto juvenil, programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e 

informativas; 

D- (  )  As emissoras de rádio e televisão pode apresentar programas pornográficos para as   

crianças e adolescentes em qualquer o horário; 

 

Questão 14-  Sobre a Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e Adolescente). Assinale a alternativa 

CORRETA: 

A- (  ) A criança e adolescente tem direito de brincar, praticar esportes e divertir-se; 

B- (  ) As crianças  de cinco anos pode viajar sozinha sem restrição nenhuma; 

C- ( ) Os adolescentes podem comprar bebidas alcoólicas nos comércios sem restrição 

nenhuma:  

D- ( ) É permitida a hospedagem  de crianças ou adolescentes em hotel sem os pais ou 

responsável; 

 

Questão 15- Sobre a Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e Adolescente); Da Prática de Ato 

Infracional. Assinale a alternativa CORRETA: 

A- (  ) Considera-se ato infracional praticar esporte; 

B- (  ) Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal; 

C- (  ) Considera-se ato infracional visitar um parente; 

D- (  ) Considera-se ato infracional passear na praça; 
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Questão 16- Sobre a Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e Adolescente); Do Conselho Tutelar. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A- (  ) O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado 

pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente; 

B- (  ) O Conselho Tutelar somente zela pelas crianças; 

C- (  ) O Conselho Tutelar somente zela pelos adolescentes; 

D- (  ) O Conselho Tutelar zela pelos idosos; 

 

Questão 17- Sobre a Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e Adolescente); do Conselho Tutelar. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A- (  ) O Conselho Tutelar será composto por apenas 2 membros em cada município; 

B- (  ) Não haverá Conselho Tutelar nos Municípios; 

C- ( ) Em cada Município haverá, no mínimo, 10 (dez) Conselhos Tutelares como órgão 

integrante da administração pública local, composto de 10 (dez) membros; 

D- (  ) Em cada Município haverá, no mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como órgão integrante 

da administração pública local, composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela população 

local para mandato de 4 (quatro) anos; 

 

Questão 18- Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes 

requisitos. Assinale a alternativa CORRETA: 

A- (  ) Reconhecida idoneidade moral; 

B- (  ) Idade superior a 35 anos; 

C- (  ) Residir em Brasília; 

D- (  ) Pode candidatar ao Conselho Tutelar as crianças e adolescentes; 

 

Questão 19- Das Atribuições do Conselho Tutelar. Assinale a alternativa INCORRETA: 

A- (  ) Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa 

ou penal contra os direitos da criança ou adolescente; 

B- (  ) Atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no ECA; 

C- (  ) O Conselho Tutelar não tem nenhuma atribuição; 

D- (  ) Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, 

trabalho e segurança; 

 

Questão 20- Das Atribuições do Conselho Tutelar. Assinale a alternativa CORRETA: 

A- (  ) Encaminhar  autoridade judiciária os casos de sua competência;; 

B- (  ) Cuidar das crianças e adolescentes para os pais sair de casa; 

C- (  ) Deixar de realizar os plantões nos períodos noturnos e finais de semana; 

D- (  )  Não cumprir as regras do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente); 
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GRADE DE RESPOSTAS DO CANDIDATO 
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