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PROCESSO DE ESCOLHA DOS (AS) CONSELHEIROS (AS) DO CONSELHO TUTELAR DE 

SÃO JERÔNIMO DA SERRA/PR. 

GESTÃO 2020 A 2023. 

DATA DA PROVA 02/09/2019 – TARDE 

FUNÇÃO: CONSELHEIRO TUTELAR 

(NIVEL MÉDIO) 

EDITAL 02/2019 

Língua portuguesa: 01 a 25. Conhecimentos Específicos (ECA) 26 a 50. 

 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA 

01 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões. 

02 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do 

cartão-resposta. 

03 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 

04 O (a) candidato (a) só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das 

provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários. 

05 Este caderno de provas contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha 

(a,b,c,d,e). 

06 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 

07 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver 

algum problema, comunique imediatamente ao fiscal. 

08 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 

09 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova 

feita única e exclusivamente pelo cartão-resposta. 

10 Assine o cartão-resposta no local indicado. 

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que 

contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura. 

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato (a) utilizar 

os sanitários e o espaço de aplicação do local de prova. 

14 Ao final do tempo destinado à realização da prova, será obrigatória a saída 

simultânea dos 03 (três) últimos candidatos (as), os quais deverão entregar seus 

cartões-resposta e assinar a ata de encerramento de aplicação da prova. 

 

 

NOME ________________________________________________________________  

DATA:            /            /                 . 

 

Boa prova! 
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QUESTÕES 01 A 25 – LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia o texto abaixo para responder as questões 01 a 04. 
Palavras Ao Vento - Marisa Monte 

 
Ando por aí querendo te encontrar 

Em cada esquina paro em cada olhar 
Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar 

Que o nosso amor pra sempre viva 
Minha dádiva 

Quero poder jurar que essa paixão jamais será 
Palavras apenas 

Palavras pequenas 
Palavras 

Ando por aí querendo te encontrar 
Em cada esquina paro em cada olhar 

Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar 
Que o nosso amor ora sempre viva 

Minha dádiva 
Quero poder jurar que essa paixão jamais será 

Palavras apenas 
Palavras pequenas 
Palavras momentos 
Palavras, palavras 
Palavras, palavras 
Palavras ao vento 

 

 

QUESTÃO 01- Qual a principal temática da canção? 

 

• Que o amor nunca, jamais, em nenhum momento é feito apenas de palavras. 

• Que o amor não é feito apenas de palavras, mas de gestos, atitudes, demonstrações. 

• Que o amor pode ser feito de palavras e de ações. 

• Que o amor deve ser feito somente com as emoções de quem o sente. 

• Que cada pessoa sente o amor de uma maneira diferente. 

 

QUESTÃO 02- Podemos dizer que o texto acima tem a finalidade de: 

 

A) emocionar.         

B) informar.     

C) defender um ponto de vista.  

D) anunciar um produto. 

E) ludibriar. 

 

QUESTÃO 03 – No texto acima podemos perceber um “eu” que diz “Ando por aí...”.  

Essa pessoa tem esperança: 

A) de que sua história de amor nunca se transforme apenas em palavras. 

B) de encontrar um novo amor.      

C) de se separar do seu amor.    

D) de ser muito feliz com um novo amor. 

E) de que só exista o amor em forma de palavras ao vento. 

 

 

https://www.letras.com.br/marisa-monte


 

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Lei Municipal nº046/2017 

QUESTÃO 04- Este texto pertence ao gênero textual: 

 

A) Texto publicitário 

B) Texto dissertativo 

C) Texto narrativo 

D) Lenda folclórica 

E) Música 

 

Leia o texto abaixo para responder as questões 5 a7. 

 
QUESTÃO 5- O texto acima pertence ao gênero: 

 

A) História em Quadrinhos 

B) Texto dissertativo 

C) Tira 

D) Lenda folclórica 

E) Música 

 

QUESTÃO 6 – No último quadrinho a personagem Magali, criação de Mauricio de Sousa, apresenta a 

sua característica principal, que é: 

 

A) Falar de um modo diferente do que é proposto pela norma culta da Língua Portuguesa. 

B) Ser gulosa. 

C) Ser sempre muito atenciosa com os colegas. 

D) Bater no Cebolinha com o seu coelho. 

E) Trocar a letra “R” pelo “L”. 

 

QUESTÃO 7 – A expressão fisionômica dos demais personagens no final da história denota: 

 

A) Susto ao constatar a eterna fome e gula da personagem Magali. 

B) Indignação por saber que ela não pretende dividir o conteúdo das caixas. 

C) Preocupação para que a personagem não derrube as muitas caixas de brinquedos que carrega. 

D) Não se importaram com o fato de que a personagem carrega muitas caixas com comida. 

E) Não se importaram porque já sabiam que as caixas estavam cheias de brinquedos para o piquenique 

combinado. 

 

Leia os textos abaixo para responder à questão 08. 

Texto 1- O grande homem da fé cristã 
“Considerado símbolo de fé, amor e perseverança, Jesus Cristo pode ser tomado como um dos 

maiores revolucionários que o mundo já conheceu. Ele provou a uma sociedade hipócrita e 

primitiva que um homem não se faz de seus matérias, mas do seu valor moral. 
Em sua tênue expressão facial, Jesus sempre tinha um belo sorrido resplandecente. Seu carisma 

e simplicidade atraíram para si diversos seguidores, bem como inimigos. Ele propôs uma nova 

filosofia de vida, baseada no amor ao próximo, o que constatou com as leis do povo judeu, as 
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quais se baseavam no ódio aos inimigos.” 
Fonte: https://www.algosobre.com.br/redacao/descricao-com-exemplos.html 

Texto 2- O Clarinete 
“Um elemento clássico e imprescindível num concerto, o clarinete, com seu timbre aveludado, é 

o instrumento de sopro de maior extensão sonora, pelo que ocupa na banda de música o lugar do 

violino na orquestra.” 
Fonte: https://www.algosobre.com.br/redacao/descricao-com-exemplos.html 
Texto 3- O Parque Nacional Serra da Capivara  
“Localizado no Estado do Piauí, entre as cidades de São Raimundo Nonato e Coronel José Dias, 

encontra-se um dos locais mais bonitos do Brasil, o Parque Nacional Serra da Capivara, 

caracterizado pela sua paisagem exuberante e seus "mistérios" históricos. 
Declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO, este parque sensibiliza qualquer 

indivíduo que o visita. Suas rochas com formatos especiais, os diferentes animais silvestres e a 

impressão de estar há milhares de anos nos causam fortes sensações.” 
Fonte: https://www.algosobre.com.br/redacao/descricao-com-exemplos.html 

 

QUESTÃO 8 – Os textos acima pertencem ao gênero: 

A) Dissertações a respeito de Jesus, sobre um delicado instrumento musical e do Parque Nacional Serra da 

Capivara 

B) Narração com o personagem Jesus 

C) Descrição de um homem conhecido mundialmente, de um instrumento musical e de um lugar turístico.   

D) Lenda de Jesus de Nazaré que utilizava um clarinete e que se passou no Parque Nacional da Serra  da 

Capivara. 

E) Poema de Jesus Cristo. 

 

Leia os textos abaixo para responder as questões 09 a 11. 
Texto 1: "A Moreninha" 

(...)“Já era tarde. Augusto amava deveras, e pela primeira vez em sua vida; e o amor, mais 

forte que seu espírito, exercia nele um poder absoluto e invencível. Ora, não há ideias mais 

livres que as do preso; e, pois, o nosso encarcerado estudante soltou as velas da barquinha de 

sua alma, que voou, atrevida, por esse mar imenso da imaginação; então começou a criar mil 

sublimes quadros e em todos eles lá aparecia a encantadora Moreninha, toda cheia de 

encantos e graças. Viu-a, com seu vestido branco, esperando-o em cima do rochedo, viu-a 

chorar, por ver que ele não chegava, e suas lágrimas queimavam-lhe o coração.” 

(Joaquim Manuel de Macedo. "A Moreninha". São Paulo: Ática, 1997, p.125.) 

 

 

 

 
Texto 2- Quadrilha - Carlos Drummond de Andrade 

João amava Teresa que amava Raimundo 
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili 

que não amava ninguém. 
João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, 

Raimundo morreu de desastre, Maria ficou pra tia, 
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes 

que não tinha entrado na história. 
(Carlos Drummond de Andrade. "Reunião". Rio de Janeiro: José Olympio, 1973, p.19.) 

 

QUESTÃO 09 – O texto 1 pertence ao gênero: 

 

A) Poema 

B) Romance 

C) Música  

https://www.algosobre.com.br/redacao/descricao-com-exemplos.html
https://www.algosobre.com.br/redacao/descricao-com-exemplos.html
https://www.algosobre.com.br/redacao/descricao-com-exemplos.html
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D) Narração 

E) Quadrilha  

 

QUESTÃO 10 - O texto 2 pertence ao gênero: 

 

A) Poema 

B) Romance 

C) Música / Canção 

D) Narração 

E) Quadrilha  

 

QUESTÃO 11 - Em ambos os textos, percebe-se a utilização de uma mesma temática, mas, com 

tratamentos distintos. Apenas uma das alternativas abaixo não representa à temática amor, correspondido 

ou não, citado nos textos de Joaquim Manuel de Macedo e de Carlos Drummond de Andrade:  

 

A) O tema é tratado no texto 2 a partir de um tom crítico e irônico, apontando o desencanto e o 

desencontro entre as personagens. 

 

B) Os textos fazem referências ao período do Romantismo no Brasil, momento histórico marcado pela 

grande valorização da realidade. Os sentimentos e valores defendidos pelo eu lírico vão de encontro à 

realidade que se sucedeu no país.  

C) No texto 2, Lili, a "que não amava ninguém", é a única do grupo que ironicamente encontrou um par. 

D) Diferente dos outros que cumpriam um destino solitário ou trágico, Lili casou-se com J. Pinto 

Fernandes, uma personagem fora da quadrilha. 

E) A valorização da fantasia e da imaginação, da caracterização do poder absoluto, do amor sobre as 

personagens.  

 

QUESTÃO 12 - Ortografia e Pontuação. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados 

por serem oxítonos: 

 

A) paletó, avô, pajé, café, jiló 

B) parabéns, vêm, hífen, saí, oásis 

C) vovô, capilé, Paraná, lápis, caí 

D) amém, amável, filó, porém, além 

E) avó, mocotó, pássaro, espécie, olá 

 

QUESTÃO 13 – Figuras de Linguagem –  
I - "À custa de muitos trabalhos, de muitas fadigas, e sobretudo de muita paciência..." 

II. "... se se queria que estivesse sério, desatava a rir..." 

III. "... parece que uma mola oculta o impelia..." 

IV. "... e isto (...) dava em resultado a mais refinada má-criação que se pode imaginar." 
 

Quanto às figuras de linguagem, há neles, respectivamente, 

• gradação, antítese, comparação e hipérbole 

• hipérbole, paradoxo, metáfora e gradação 

• hipérbole, antítese, comparação e paradoxo 

• gradação, antítese, metáfora e hipérbole 

• gradação, paradoxo, comparação e hipérbole 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/exercicios-de-figuras-de-linguagem/Márcia 

Fernandes 
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Leia estes versos: 
“As ondas amarguradas 

Encostam a cabeça nas pedras do cais. 

Até as ondas possuem 

Uma pedra para descansar a cabeça. 

Eu na verdade possuo 

Todas as pedras que há no mundo, 

Mas não descanso”.         (Murilo Mendes) 
Fonte: https://www.todamateria.com.br/exercicios-de-figuras-de-linguagem/Márcia Fernandes 

 

 

QUESTÃO 14 - Figuras de Linguagem- (USF-SP) A figura de linguagem que ocorre nos versos 5 e 6 é: 

 

A) metáfora 

B) sinédoque 

C) hipérbole 

D) aliteração 

E) anáfora 

 

QUESTÃO 15 - Aponte a alternativa cujas palavras são respectivamente formadas por justaposição, 

aglutinação e parassíntese: 

 

 
A) varapau - girassol - enfaixar 
B) pontapé - anoitecer - ajoelhar 
C) maldizer - petróleo - embora 
D) vaivém - pontiagudo - enfurece 
E) penugem - plenilúnio – despedaça 

 
Fonte: https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-gramatica/exercicios-sobre-

formacao-palavras.htm#resposta-3284 

 

QUESTÃO 16 - Concordância Nominal - Marque a única oração onde à concordância nominal aparece 

de maneira inadequada. 

 

A) Obrigava sua corpulência a exercício e evolução forçada. 

B) Obrigava sua corpulência a exercício e evolução forçados. 

C) Obrigava sua corpulência a exercício e evolução forçadas. 

D) Obrigava sua corpulência a forçado exercício e evolução. 

E) Obrigava sua corpulência a forçada evolução e exercício. 

https://www.todamateria.com.br/exercicios-de-concordancia-nominal/Márcia Fernandes 

 

QUESTÃO 17 - Concordância Nominal - "Água às refeições é ________ para a saúde. Essa é uma das 

muitas precauções que ________ tomar, se se quer conservar a silhueta.". 

 

A) mau, é preciso 

B) mau, são precisas 

C) mal, é precisa 

D) má, são precisas 

E) má, é preciso 

https://www.todamateria.com.br/exercicios-de-concordancia-nominal/Márcia Fernandes 

 

https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-gramatica/exercicios-sobre-formacao-palavras.htm#resposta-3284
https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-gramatica/exercicios-sobre-formacao-palavras.htm#resposta-3284
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QUESTÃO 18 – Concordância Verbal - Assinale a oração em que há erro de concordância verbal: 

 

A) Um ou outro aluno conseguiu a atividade. 

B) Não poderia haver dúvidas sobre a necessidade da industrialização. 

C) Faz mais de cem anos que a Lei Áurea foi assinada. 

D) Deve existir problemas nos seus textos. 

E) Choveram papéis picados nos espetáculos. 

QUESTÃO 19 – Concordância Nominal - Enumere a segunda coluna pela primeira (adjetivo 

posposto): 

(1) velhos      (2) velhas 

(  ) blusa e calça ………… 

(  ) boné e calça ………… 

(  ) calça e boné ………… 

(  ) chapéu e casaco ……….. 

(  ) chapéu e blusa ………. 

 

A) 1 – 2 – 1 – 1 – 2 

B) 2 – 2 – 1 – 1 – 2 

C) 2 – 1 – 1 – 1 – 1 

D) 1 – 2 – 2 – 2 – 2 

E) 2 – 1 – 1 – 1 – 2 

 

 

QUESTÃO 20 – Pontuação - Indique em qual frase o uso da vírgula está incorreto. 

 

A) Paula Marques, a professora mais exigente da escola, foi homenageada pelos alunos. 

B) Cansado da vida que tinha, Rodrigo decidiu que estava na hora de recomeçar. 

C) D. Helena e Sr. Paulo, são os melhores funcionários da empresa. 

D) Amanhã chegam meus primos preferidos, meus companheiros de infância, meus melhores amigos. 

E) É necessário ir ao supermercado, ao açougue, à farmácia e à padaria. 

QUESTÃO 21 – Regência Verbal - Assinale a alternativa em que haja erro de regência verbal: 

A) Levou-lhe um belo carro de aniversário. 

B) Levei-o para o médico esta tarde. 

C) Gostamos deste velho filme. 

D) Fui no teatro ontem. 

E) O lenço caiu no buraco. 

 

QUESTÃO 22 – Regência Verbal - Assinale a alternativa correta: 

 

A) Antes prefiro aspirar uma posição honesta que ficar aqui. 

B) Prefiro aspirar uma posição honesta que ficar aqui. 

C) Prefiro aspirar a uma posição honesta que ficar aqui. 

D) Prefiro antes aspirar a uma posição honesta que ficar aqui. 

E) Prefiro aspirar a uma posição honesta a ficar aqui. 

https://www.todamateria.com.br/exercicios-de-regencia-verbal/Márcia Fernandes 

 

QUESTÃO 23 – Regência Verbal - A frase que não apresenta problema(s) de regência, levando em 

consideração a língua escrita, é: 
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A) Preferiu sair antes do que ficar até o fim da peça. 

B) O cargo a que os candidatos visavam já foi ocupado. 

C) Lembrou de que precisava voltar ao estudo. 

D) As informações que dispomos não são suficientes para desvendar o mistério. 

E) Não tenho dúvidas que ele voltará breve. 

 

QUESTÃO 24 – Informação Implícita – Leia ao texto para responder a questão abaixo 

 

 MEU AMIGO DE INFÂNCIA  

 

“Aos treze anos da minha idade, e três da sua, separamo-nos, o meu cajueiro e eu. Embarco para o 

Maranhão, e ele fica. Na hora, porém, de deixar a casa, vou levar-lhe o meu adeus. Abraçando-me ao seu 

tronco, aperto-o de encontro ao meu peito. A resina transparente e cheirosa corre-lhe do caule ferido. Na 

ponta dos ramos mais altos abotoam os primeiros cachos de flores miúdas e arroxeadas como pequeninas 

unhas de crianças com frio.  

— Adeus, meu cajueiro! Até a volta!  

Ele não diz nada, e eu me vou embora. Da esquina da rua, olho ainda, por cima da cerca, a sua 

folha mais alta, pequenino lenço verde agitado em despedida.”  

Da esquina da rua, olho ainda, por cima da cerca, a sua folha mais alta, pequenino lenço verde 

agitado em despedida. (CAMPOS, Humberto de. Memórias 1886-1900. Rio de Janeiro, 1933)  

 

A frase que revela quem é o amigo do narrador é  

 

A) Na hora, porém, de deixar a casa, vou levar-lhe o meu adeus. 

B) A resina transparente e cheirosa corre-lhe do caule ferido.  

C) Embarco para o Maranhão, e ele fica 

D) Aos treze anos de minha idade, e três da sua, separamo-nos, o meu cajueiro e eu.  

E) Abraçando-me ao seu tronco, aperto-o de encontro ao meu peito.  

 

QUESTÃO 25 – (Cesgranrio-RJ) Assinale a frase em que à ou às está mal empregado. 

 

• Amores à vista. 

• Referi-me às sem-razões do amor. 

• Desobedeci às limitações sentimentais. 

• Estava meu coração à mercê das paixões. 

• Submeteram o amor à provação difíceis. 
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QUESTÕES 26 A 50 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ECA E SUAS ALTERAÇÕES) 

 

QUESTÃO 26 - Analise as assertivas abaixo 

acerca da Lei Menino Bernardo (Lei n. 

13.010/2014), e assinale a alternativa 

CORRETA:  

 

I – A Lei Menino Bernardo alterou o 

artigo 13 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente para estabelecer que os casos de 

suspeita ou confirmação de castigo físico, 

tratamento cruel ou degradante e de maus-

tratos contra criança ou adolescente serão 

obrigatoriamente comunicados ao Conselho 

Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo 

das outras providências legais.  

II – De acordo com o artigo 18-A do 

ECA, introduzido pela referida lei, a criança e 

o adolescente têm o direito de ser educado e 

cuidado sem o uso de castigo físico ou de 

tratamento cruel ou degradante, como formas 

de correção, disciplina, educação ou qualquer 

outro pretexto, pelos pais ou responsáveis 

apenas, não se estendendo à família ampliada 

ou substituta.  

III – De acordo com a referida lei, 

considera-se castigo mental a ação de natureza 

disciplinar ou punitiva aplicada com uso de 

força física sobre a criança ou adolescente 

resultando em sofrimento mental.  

IV – De acordo com a Lei Menino 

Bernardo, considera-se tratamento cruel ou 

degradante a conduta ou forma cruel de 

tratamento em relação à criança ou 

adolescente que a humilhe, a ameace 

gravemente ou a ridicularize.  

 

A) As alternativas I e IV estão corretas.  

B) Todas as alternativas estão corretas.  

C) Todas as alternativas estão incorretas.  

D) Apenas a alternativa II está correta. 

E) Apenas a alternativa I está correta. 

 

QUESTÃO 27 - Corresponde ao direito à 

convivência familiar e comunitária, segundo 

Estatuto da Criança e do Adolescente:  

A) O direito da criança e do adolescente de ser 

criado e educado no seio de sua família e, 

excepcionalmente, em família substituta.  

B) O direito da criança e do adolescente de 

conviver familiar e comunitariamente, mesmo 

que o ambiente não garanta o seu 

desenvolvimento integral.  

C) O direito da criança e do adolescente de ser 

colocado em família substituta sempre que a 

família natural for carente de recursos materiais 

para garantir todos os seus direitos fundamentais.  

D) O direito da criança e do adolescente 

permanecer em programa de acolhimento 

institucional pelo tempo que for necessário, a 

depender do interesse da sociedade. 

E) O direito da criança, do adolescente e do 

jovem de conviver familiar e comunitariamente, 

mesmo que o ambiente não garanta o seu 

desenvolvimento integral.  

 

QUESTÃO 28 - Relacione a primeira coluna 

com a segunda e assinale a alternativa que 

indica a seqüência correta.  

 

(1) Família natural  

(2) Família extensa ou ampliada 

(3) Guarda  

(4) Tutela  

(5) Adoção  

 

(  ) Regulariza a posse de fato e obriga à 

prestação de assistência material, moral e 

educacional, conferindo direito de oposição 

inclusive em relação aos pais.  

(   ) Medida excepcional e irrevogável de 

colocação em família substituta, utilizada quando 

esgotados os recursos de manutenção da criança 

ou adolescente na família natural ou extensa.  

(  ) Família que se estende para além da unidade 

pais e filhos, formada por parentes próximos com 

os quais a criança ou adolescente mantenha 

vínculos de afinidade e afetividade.  

(   ) Medida aplicada após a decretação da perda 

ou suspensão do poder familiar, nos termos da lei 

civil, a pessoa até dezoito anos incompletos.  

(   ) Comunidade formada pelos pais ou qualquer 

deles e seus descendentes.  

 

A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.  

B) 5 – 4 – 3 – 2 – 1.  

C) 4 – 5 – 3 – 1 – 2.  
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D) 3 – 5 – 2 – 4 – 1. 

E) 3 – 2 – 4 –5 – 1. 

 

QUESTÃO 29 - De acordo com o artigo 103 

do ECA, considera-se ato infracional a 

conduta descrita como crime ou contravenção 

penal. A respeito das medidas socioeducativas 

aplicáveis ao adolescente pela prática de ato 

infracional, assinale a alternativa CORRETA:  

 

A) A advertência consiste na admoestação 

verbal, reduzida a termo e assinada.  

B) A prestação de serviço à comunidade consiste 

na realização de tarefas gratuitas de interesse 

individual por período superior a 6 (seis) meses, 

perante entidades assistenciais, hospitais, escolas 

e outros estabelecimentos congêneres.  

C) A obrigação de reparar o dano consiste na 

determinação da restituição da coisa, do 

ressarcimento do dano ou da compensação à 

vítima de ato infracional sem reflexo patrimonial.  

D) A semiliberdade consiste na medida 

socioeducativa de privação da liberdade, que 

possui como princípios a brevidade, a 

excepcionalidade e a condição peculiar de pessoa 

em desenvolvimento. 

E) A prestação de serviço à comunidade consiste 

na realização de tarefas gratuitas de interesse 

individual por período igual ou superior a 6 (seis) 

meses, perante entidades assistenciais, hospitais, 

escolas e outros estabelecimentos congêneres. 

 

QUESTÃO 30 - A Lei n 13.257 de 08 de março 

de 2016 tratou das políticas públicas da 

primeira infância, modificando e 

acrescentando parágrafos aos artigos 8º a 14º 

do ECA para assegurar a todas as mulheres o 

acesso às políticas de saúde relacionadas à fase 

gestacional, ao parto e ao puerpério. Indique a 

alternativa abaixo que NÃO apresenta uma 

das novidades estabelecidas pela referida lei: 

 

A) É assegurado a todas as mulheres o acesso aos 

programas e políticas de saúde e de planejamento 

reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, 

atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao 

puerpério.  

B) É assegurado a todas as mulheres o acesso ao 

atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal 

integral no âmbito do Sistema Único de Saúde.  

C) Incumbe ao poder público proporcionar 

assistência psicológica à gestante e à mãe, no 

período pré e pós-natal, inclusive como forma de 

prevenir ou minorar as conseqüências do estado 

puerperal.  

D) A gestante e a parturiente têm direito a 2 

(dois) acompanhantes de sua preferência durante 

o período do pré-natal, do trabalho de parto e do 

pós-parto imediato, devendo ser indicados 

sempre as mesmas duas pessoas. 

E) O atendimento pré-natal será realizado por 

profissionais da atenção primária.  

 

QUESTÃO 31 - Sobre o direito à saúde de 

crianças e adolescentes, assinale a 

ALTERNATIVA CORRETA à luz do ECA.  

 

A) A criança e o adolescente têm direito a 

proteção à vida e à saúde, garantido o acesso 

prioritário à rede privada de saúde.  

B) O acesso integral às linhas de cuidado 

voltadas à saúde da criança e do adolescente se 

dá por intermédio do SUS.  

C) Os estabelecimentos de atendimento à saúde, 

com exceção das unidades neonatais e de terapia 

intensiva, devem proporcionar condições de 

permanência em tempo integral de ambos os 

pais.  

D) As políticas sociais privadas devem permitir o 

nascimento e o desenvolvimento sadio e 

harmonioso, em condições dignas de existência. 

E) O acesso integral às linhas de cuidado 

voltadas à saúde da criança, do adolescente e do 

jovem até os 21 anos de idade se dá por 

intermédio do SUS.  

 

QUESTÃO 32 - A respeito do aleitamento 

materno e as modificações realizadas no ECA 

pela lei de políticas públicas para a primeira 

infância, analise as assertivas e assinale a 

alternativa CORRETA: 

  

I – O poder público, as instituições e os 

empregadores propiciarão condições 

adequadas ao aleitamento materno, inclusive 

aos filhos de mães submetidas à medida 

privativa de liberdade.  

II – Os profissionais das unidades 

primárias de saúde desenvolverão ações 

sistemáticas, individuais ou coletivas, visando 

ao planejamento, à implementação e à 
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avaliação de ações de promoção, proteção e 

apoio ao aleitamento materno e à alimentação 

complementar saudável, de forma contínua.  

III – Os serviços de unidades de terapia 

intensiva neonatal deverão dispor de banco de 

leite humano ou unidade de coleta de leite 

humano.  

 

A) Apenas a assertiva I está correta.  

B) As assertivas I e II estão corretas.  

C) Todas as assertivas estão corretas.  

D) Nenhuma assertiva está correta. 

E) apenas as assertivas I e III estão corretas. 

 

QUESTÃO 33 - Conforme art. 56 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, os 

estabelecimentos de Ensino Fundamental 

comunicarão ao Conselho Tutelar alguns fatos 

ocorridos ou verificados no ambiente escolar, 

COM EXCEÇÃO de:  

 

A) Os casos de maus-tratos envolvendo seus 

alunos.  

B) Os casos de reiteração de faltas injustificadas.  

C) Os casos de repetência, mesmo que em níveis 

baixos. 

D) Os casos de evasão escolar, quando esgotados 

os recursos escolares. 

E) Os casos elevados níveis de repetências. 

 

QUESTÃO 34 - De acordo com o artigo 55 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever 

dos pais ou responsável:  

 

A) Estudar com os filhos para cada prova exigida 

pelo estabelecimento de ensino.  

B) Ensinar aos filhos uma profissão.  

C) Fiscalizar o boletim dos filhos de modo que 

seja evitada a reprovação.  

D) Matricular os filhos ou pupilos na rede regular 

de ensino. 

E) Matricular os filhos ou pupilos na rede regular 

de ensino e realizar o acompanhamento escolar. 

 

QUESTÃO 35 - A escola levou ao 

conhecimento do Conselho Tutelar a situação 

da menina Lara de 11 anos. Essa é cadeirante 

e sofre de um problema degenerativo sem 

perspectiva de reversão. Ocorre que na visita 

domiciliar, a assistente social identificou que a 

família mora em local muito íngrime, de difícil 

acesso, que dificulta o deslocamento da 

menina à escola. A mãe Margarete, de 39 anos 

tem depressão, e possui mais três filhos; 

Paloma de 16 anos, que esta grávida, Julio de 

8 anos, que sofre de epilepsia, e um bebê de 10 

meses de nome Lúcio. Os filhos possuem 

diferentes pais, não foram registrados por eles 

e não recebem auxílio para seu sustento. 

Todos se sustentam com o benefício que Lara 

 que recebe por possuir deficiência. Ao 

tomar conhecimento da situação quais das 

medidas abaixo elencadas devem ser adotadas, 

de imediato, pelo Conselho Tutelar? 

 

A) Solicitar ao Juizado da Infância e da 

Juventude o imediato acolhimento institucional, 

do bebê, da menina Lara e seu irmão Júlio 

considerando a pouca idade do bebê e os irmãos 

apresentarem problemas de saúde.  

B) Encaminhar relatório ao Ministério Público 

para que responsabilize a mãe, que parece ser 

negligente com os filhos doentes, e aguardar a 

decisão da autoridade.  

C) Aplicar medidas de proteção e acionar os 

serviços de saúde, assistência social e política de 

habitação, para que articulem ações de proteção 

da família.  

D) Sugerir a escola que não registre as ausências 

da aluna, para não prejudicar o benefício que a 

família recebe, afinal, suas condições de moradia 

e de saúde dificultam o acesso à escola.  

E) As alternativas B e D estão corretas. 

 

QUESTÃO 36 – Conforme a 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). 

Conforme a primeira lei citada em seu Art. 4º. 

Trata sobre para os efeitos desta Lei, sem 

prejuízo da tipificação das condutas 

criminosas, diante das formas de violência, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) Violência física, entendida como a ação 

infligida à criança ou ao adolescente que ofenda 

sua integridade ou saúde corporal ou que lhe 

cause sofrimento físico.  

B) Abuso sexual, entendido como toda ação que 

se utiliza da criança ou do adolescente para fins 
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sexuais, seja conjunção carnal ou outro ato 

libidinoso, realizado de modo presencial ou por 

meio eletrônico, para estimulação sexual do 

agente ou de terceiro.  

C) Exploração sexual comercial, entendida como 

o uso da criança ou do adolescente em atividade 

sexual em troca de remuneração ou qualquer 

outra forma de compensação, de forma 

independente ou sob patrocínio, apoio ou 

incentivo de terceiro, seja de modo presencial ou 

por meio eletrônico.  

D) O ato de alienação parental, assim entendido 

como a interferência na formação psicológica da 

criança ou do adolescente, mesmo que não 

promovida ou induzida por um dos genitores, 

pelos avós ou por quem os tenha sob sua 

autoridade, guarda ou vigilância, que leve ao 

repúdio de genitor ou que cause prejuízo ao 

estabelecimento ou à manutenção de vínculo com 

este. 

E) violência sexual, entendida como qualquer 

conduta que constranja a criança ou o 

adolescente a praticar ou presenciar conjunção 

carnal ou qualquer outro ato libidinoso, inclusive 

exposição do corpo em foto ou vídeo por meio 

eletrônico ou não, que compreenda. 

 

QUESTÃO 37 – A Lei nº. 13.812, de 16 de 

março de 2019 altera a Lei nº. 8.069, de 13 de 

julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), e Institui:  

 

A) A Semana Nacional de Prevenção da 

Gravidez na Adolescência.  

B) A Política Nacional de Busca de Pessoas 

Desaparecidas e cria o Cadastro Nacional de 

Pessoas Desaparecidas.  

C) A Mudança na Idade Mínima para que a 

Criança ou Adolescente possa Viajar sem os Pais 

ou Responsáveis e sem Autorização Judicial, 

passando de 12 para 16 anos. 

D) A Obrigação das Escolas Notificarem o 

Conselho Tutelar se os Alunos Faltarem mais de 

30% das Aulas. 

E) As Obrigações de Crianças e Adolescentes 

serem ouvidos na forma de Depoimento Sem 

Dano ou Escuta Especializada. 

 

QUESTÃO 38 – Sobre o programa de 

apadrinhamento, assinale a alternativa 

CORRETA. 

A) Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas 

maiores de 16 (dezesseis) anos não inscritas nos 

cadastros de adoção, desde que cumpram os 

requisitos exigidos pelo programa de 

apadrinhamento de que fazem parte.  

B) Pessoas jurídicas podem apadrinhar criança 

ou adolescente a fim de colaborar para o seu 

desenvolvimento.  

C) Se ocorrer violação das regras de 

apadrinhamento, os responsáveis pelo programa 

e pelos serviços de acolhimento deverão 

imediatamente notificar o Ministério Público.  

D) O perfil da criança ou do adolescente a ser 

apadrinhado será definido no âmbito de cada 

programa de apadrinhamento, com prioridade 

para crianças ou adolescentes com alta 

possibilidade de reinserção familiar ou colocação 

em família adotiva. 

E) Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas 

maiores de 21 (vinte e um) anos não inscritas nos 

cadastros de adoção, desde que cumpram os 

requisitos exigidos pelo programa de 

apadrinhamento de que fazem parte.  

 

QUESTÃO 39 – Assinale a alternativa 

CORRETA. 

 

A) É permitida a hospedagem de criança ou 

adolescente em hotel, motel, pensão ou 

estabelecimento congênere, salvo se 

desautorizada a permanência pelos pais ou 

responsável.  

B) É proibida a hospedagem de criança ou 

adolescente em hotel, motel, pensão ou 

estabelecimento congênere, ainda que autorizado 

ou acompanhado pelos pais ou responsável.  

C) É proibida a hospedagem de criança ou 

adolescente em hotel, motel, pensão ou 

estabelecimento congênere, salvo se autorizado 

ou acompanhado pelos pais ou responsável.  

D) É permitida a hospedagem de criança ou 

adolescente em hotel, motel, pensão ou 

estabelecimento congênere, independentemente 

de qualquer formalidade. 

E) É permitida a hospedagem de crianças, 

adolescentes em hotel, motel, pensão, resorts ou 

estabelecimento congênere, independentemente 

de qualquer formalidade. 
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QUESTÃO 40 – Sobre adoção, assinale a 

alternativa CORRETA. 

A) Excepcionalmente, podem os avós adotar os 

netos.  

B) Para adoção conjunta, é indispensável que os 

adotantes sejam casados civilmente ou 

mantenham união estável, comprovada a 

estabilidade da família.  

C) O adotante há de ser, pelo menos, quinze anos 

mais velho do que o adotando.  

D) Se um dos cônjuges ou concubinos adota o 

filho do outro, extinguem-se os vínculos de 

filiação entre o adotado e o cônjuge ou 

concubino do adotante e os respectivos parentes. 

E) O adotante há de ser, pelo menos, dezoito 

anos mais velho do que o adotando.  

 

QUESTÃO 41 – Um (a) conselheiro (a) tutelar 

constatou, em fiscalização, que algumas 

crianças estavam executando trabalho em 

condições análogas à escravidão na área rural 

do município de São Jerônimo da Serra/PR. 

Nesse caso, considerando que não foi possível 

localizar os pais ou responsáveis legais:  

 

A) Serão as crianças encaminhadas a entidade 

que mantenha programa de acolhimento 

institucional, de forma excepcional e devido à 

urgência da situação, independentemente de 

autorização judicial, devendo ser o Juiz da 

Infância e Juventude comunicado imediatamente.  

B) Serão as crianças encaminhadas a entidade 

que mantenha programa de acolhimento 

institucional, de forma excepcional e devido à 

urgência da situação, mediante autorização 

judicial.  

C) Serão as crianças encaminhadas a entidade 

que mantenha programa de acolhimento 

institucional, de forma excepcional e devido à 

urgência da situação, independentemente de 

autorização judicial, devendo o Ministério 

Público ser comunicado em 2 (dois) dias úteis.  

D) Serão as crianças encaminhadas a entidade 

que mantenha programa de acolhimento 

institucional, de forma excepcional e devido à 

urgência da situação, independentemente de 

autorização judicial, devendo ser o Juiz da 

Infância e Juventude comunicado em 24 (vinte e 

quatro) horas. 

E) Serão as crianças encaminhadas a entidade 

que mantenha programa de acolhimento 

institucional, de forma excepcional e devido à 

urgência da situação, independentemente de 

autorização judicial, devendo ser o Promotor de 

Justiça e o Juiz da Infância e Juventude 

comunicado em 24 (vinte e quatro) horas. 

 

QUESTÃO 42 – São atribuições do Conselho 

Tutelar, EXCETO: 

 

A) Promover a execução de suas decisões, 

podendo para tanto requisitar certidões de 

nascimento e de óbito de criança ou adolescente 

quando necessário.  

B) Requisitar informações, exames, perícias e 

documentos de autoridades municipais, estaduais 

e federais, da administração direta ou indireta, 

bem como promover inspeções e diligências 

investigatórias.  

C) Encaminhar ao Ministério Público notícia de 

fato que constitua infração administrativa ou 

penal contra os direitos da criança ou adolescente  

D) Expedir notificações. 

E) - Requisitar certidões de nascimento e de 

óbito de criança ou adolescente quando 

necessário. 

 

QUESTÃO 43 – A respeito da apuração de 

infração administrativa às normas de 

proteção à criança e ao adolescente, assinale a 

alternativa CORRETA. 

 

A) No procedimento iniciado com o auto de 

infração, não poderão ser usadas fórmulas 

impressas, especificando-se a natureza e as 

circunstâncias da infração.  

B) O requerido terá prazo de cinco dias para 

apresentação de defesa.  

C) O requerido terá prazo de dez dias para 

apresentação de defesa. 

D) Não sendo apresentada a defesa no prazo 

legal, a autoridade judiciária dará vista dos autos 

do Ministério Público, por dez dias, decidindo 

em igual prazo.  

E) O procedimento poderá ter início por 

representação do Conselho Tutelar. 

 

QUESTÃO 44 – A respeito da perda e da 

suspensão do poder familiar, assinale a 

alternativa CORRETA. 

A) Havendo motivo grave, poderá a autoridade 

judiciária, sem ouvir o Ministério Público, 
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decretar a suspensão do poder familiar, liminar 

ou incidentalmente, até o julgamento definitivo 

da causa, ficando a criança ou adolescente 

confiado a pessoa idônea, mediante termo de 

responsabilidade.  

B) É obrigatória a oitiva dos pais sempre que eles 

forem identificados e estiverem em local 

conhecido, ressalvados os casos de não 

comparecimento perante a Justiça quando 

devidamente citados.  

C) Se o pai ou a mãe estiverem privados de 

liberdade, a autoridade judicial dispensará a 

oitiva.  

D) Se o pai ou a mãe estiverem privados de 

liberdade, a autoridade judicial não dispensará a 

oitiva. 

E) Ainda que iniciado o procedimento de 

destituição de poder familiar pelo Ministério 

Público, haverá necessidade de nomeação de 

curador especial em favor da criança ou 

adolescente. 

 

QUESTÃO 45 – Assinale a alternativa 

CORRETA. 

 

A) A Lei 8.069/1900 dispõe sobre a proteção 

parcial à criança e ao adolescente.  

B) É possível a aplicação excepcional do 

Estatuto da Criança e do Adolescente às pessoas 

com idade entre dezoito e vinte e um anos.  

C) Considera-se adolescente a pessoa com doze 

anos incompletos. 

D) Considera-se adolescente a pessoa com 

dezessete anos incompletos.   

E) A definição legal de uma pessoa como 

adolescente depende não só do critério etário, 

mas também da análise de fatores 

biopsicossociais. 

 

QUESTÃO 46 – A garantia de prioridade 

prevista no ECA, compreende: 

 

A) Primazia de receber proteção e socorro, 

conforme as circunstâncias permitam.  

B) Primazia na aplicação de recursos na área da 

saúde e educação. 

C) Precedência de atendimento nos serviços 

públicos, desde que não sejam de relevância 

pública.  

D) Preferência na execução, mas não na 

formulação, das políticas sociais públicas.  

E) Destinação privilegiada de recursos públicos 

nas áreas relacionadas com a proteção à infância 

e à juventude. 

 

QUESTÃO 47 – Assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) O abrigamento, a partir da Lei 2.010/09 

passou a ser chamado de Acolhimento 

Institucional (Artigo 101 - §VII).  

B) O acolhimento institucional e o acolhimento 

familiar são medidas provisórias e excepcionais, 

utilizáveis como forma para reintegração familiar 

ou, não sendo esta possível, para colocação em 

família substituta. Não implica em privação de 

liberdade.  

C) A equipe técnica da unidade de acolhimento 

deverá fazer o PIA – Plano Individual de 

Atendimento, a ser enviado para o Juizado da 

Infância e Juventude, mas não precisa se 

preocupar com a opinião da família ou 

responsável.  

D) Excetuando situações de emergência para 

proteção de vítimas de violência ou abuso sexual, 

o afastamento de crianças e adolescentes do 

convívio familiar é de competência exclusiva da 

autoridade judiciária.  

E) O acolhimento institucional ocorrerá no local 

mais próximo à residência dos pais ou do 

responsável e, sempre que identificada a 

necessidade, a família de origem será incluída em 

programas oficiais de orientação, de apoio e de 

promoção social. 

 

QUESTÃO 48 – O adolescente “P” cumpre 

medida socioeducativa de Liberdade 

Assistida. Assinale a alternativa que descreve 

corretamente esta medida.  

 

A) É uma medida de privação de liberdade, 

fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo 

ser prorrogada.  

B) Faz parte das medidas socioeducativas em 

meio aberto, aplicada pela autoridade competente 

ao adolescente que comete ato infracional.  

C) Constitui uma medida privativa de liberdade, 

sujeita aos princípios de brevidade, 

excepcionalidade e respeito à condição peculiar 

de pessoa em desenvolvimento.  



 

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Lei Municipal nº046/2017 

D) Consiste na realização de tarefas gratuitas de 

interesse geral, por período não excedente há seis 

meses.  

E) É uma medida aplicada pelo Conselho 

Tutelar, quando se trata de ato infracional 

cometido mediante grave ameaça ou violência à 

pessoa. 

 

QUESTÃO 49 – No campo da participação 

democrática, o art.88, inciso II, da Lei nº. 

8.069/90 - Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) - afirma ser uma das 

diretrizes da política de atendimento à criança 

e ao adolescente a criação de conselhos 

municipais, estaduais e nacional dos direitos 

da criança e do adolescente, consolidados 

como instrumentos de expressão, 

representação e participação popular, sendo 

dotados de potencial de transformação 

política, através da participação de segmentos 

sociais na formulação de políticas de 

atendimento. Neste sentido, quais são as 

funções outorgadas a estes órgãos: 

 

A) Deliberação, que se constitui no poder de 

decidir e resolver sobre as matérias de sua 

competência (planos, projetos e programas de 

atendimento às crianças e adolescentes) e 

controle, que se constitui no poder de domínio e 

fiscalização das ações pública em todos os níveis 

da federação.  

B) Submeter à aprovação do Poder Executivo 

suas decisões, referente aos planos e propostas 

apresentadas.  

C) Requisição de serviços públicos para a 

garantia dos direitos de criança e adolescente.  

D) Atendimento a situações de violação de 

direitos, aplicando as medidas de proteção 

cabíveis.  

E) Todas as afirmativas acima são incorretas. 

 

QUESTÃO 50 – Em uma escola de educação 

infantil da cidade de São Jerônimo da 

Serra/PR, está matriculado “P”, de três anos 

de idade. Em virtude de uma desorganização 

familiar, “P” está chegando atrasado na escola 

com freqüência. A diretora, em um 

determinado dia, impediu a entrada do 

menino, que chegava às 9h, acompanhado de 

sua mãe. O horário de entrada na instituição 

se dá entre 7h e 8h30 min, conforme norma 

interna. A mãe da criança procurou o 

Conselho Tutelar para registrar o ocorrido e 

solicitar providências. Cabe ao Conselho 

Tutelar, nesta situação: 

 

A) Encaminhar a família para registrar o fato no 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, para que este órgão acione a escola, 

exigindo o acesso e a permanência da criança, 

que não pode ser discriminada e submetida a 

situação vexatória.  

B) Encaminhar a família para registrar o fato no 

Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do 

adolescente, para que o referido órgão acione a 

escola, exigindo o acesso e a permanência da 

criança, que como sujeito de direitos, não pode 

ser discriminada e submetida à situação 

vexatória.  

C) Entrar em contato com a diretora da escola e 

solicitar que a mesma possibilite o acesso e 

permanência da criança, pois ela não deve ser 

responsabilizada pelos atos dos adultos, e como 

sujeito de direitos, não pode ser discriminada e 

submetida à situação vexatória.  

D) Encaminhar a família para registrar o fato 

junto aos órgãos do Poder Publico que atuam 

com crianças e adolescentes, para que os mesmos 

acionem a escola, exigindo a entrada da criança, 

que não pode ser discriminada nem submetida à 

situação vexatória.  

E) Acionar imediatamente os responsáveis pela 

escola, exigindo que permitam a entrada da 

criança, que como sujeito de direitos, não deve 

ser responsabilizada pelos atos dos adultos, tão 

pouco discriminada e submetida à situação 

vexatória, já que cabe ao Conselho Tutelar zelar 

pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos 

adolescentes, segundo a lei 8.069/90. 
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