CADERNO DE PROVA
2º Processo de escolha unificado dos conselheiros Tutelares do Município de Porto Velho – Rondônia.
DADOS DO CANDIDATO
Nome Completo do(a) Candidato(a)

RG
SSP

Data

CPF

Instruções:
• Durante a realização da prova é proibida a comunicação entre candidatos, verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma,
bem como, a utilização de livros, revistas, folhetos, impressos, ou anotações diversas, como também não será permitido o uso de
relógios de quaisquer espécies, qualquer acessório de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, além de ser vedado portar armas
de qualquer tipo, ainda que o candidato detenha porte legal ou profissional, sendo automaticamente ELIMINADO do Processo de
Escolha o candidato que descumprir estas determinações.
• Os equipamentos portados pelos candidatos, antes do início e até o final das provas, deverão permanecer desligados, tendo sua
bateria retirada e juntamente com o controle de alarme de carro, relógio de qualquer espécie, fone de ouvido e carteira de
cigarros/cigarretes, deverão ser acomodados em local a ser indicado pelo fiscal de sala.
• O candidato deverá transcrever as respostas do Caderno de Prova para a Folha de Respostas, que será o único documento válido
para a correção da prova e o preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder
em conformidade com as instruções específicas na prova.
• Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por motivo de erro do candidato.
• A ida ao banheiro, a partir do início da prova, será permitida desde que acompanhada pelo fiscal, sob pena de eliminação do certame.
• O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de modo algum, danificar a sua folha de respostas.
• O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, no cartão de resposta, em especial de seu nome, do seu número
de inscrição e do número de seu documento de identidade.
• Os candidatos aprovados na prova de conhecimento serão listados de forma decrescentes no resultado final.
• A Comissão Eleitoral e a empresa contratada não se responsabilizarão por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos
eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
• Constatando-se que o candidato utilizou processos ilícitos através de meio eletrônico, estatístico, visual ou grafotécnico, sua prova
será anulada e será automaticamente ELIMINADO do Processo de Escolha.
• O tempo de duração da prova inclui o de preenchimento do Cartão de Respostas.
• O candidato só poderá retirar-se definitivamente do local da prova após 1 (uma) hora a exatos 10h, contada do seu efetivo início,
sem contudo levar o caderno de questões.
• O candidato só poderá levar o caderno de questões se deixar definitivamente o local de prova a partir de 1 (uma) hora para o término
do horário da prova a exata 11h.
• Ao final da prova, os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo
todos assinar a Ata da aplicação da prova de conhecimento, atestando a idoneidade da aplicação da prova.
• Não serão consideradas e nem analisadas as reclamações que não tenham sido registradas em ata na sala de realização da prova ou
na sala da coordenação.

Nome completo do(a) Candidato(a):__________________________________________________

QUESTÃO 01 (0,5 pts) - Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a criança e o adolescente
devem ter seus direitos assegurados com absoluta prioridade. Qual alternativa não é errada?
a) São considerados diretos prioritários, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
esporte, ao lazer, a profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar
e comunitária.
b) Tem direito a educação, saúde e assistência social.
c) Representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, após
esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural.
d) São considerados diretos prioritários, a efetivação do direito à vida, internacionalização do direito de se
repatria, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, a profissionalização, à cultura, à dignidade,
ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária.
e) Nenhumas das alternativas citadas acima.
QUESTÃO 02 (0,5 pts) De acordo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) o que é castigo físico?
a) É toda e qualquer hostilidade de natureza agressiva com individuo em plena sanidade mental.
b) Ação de natureza psicológica que destrói toda e qualquer possibilidade de desenvolvimento na transição criança
para o estágio adolescente.
c) Ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com uso da força física sobre a criança ou adolescente que
resultem em: sofrimento, lesão, tratamento cruel ou que humilhe ou ainda ameaça gravemente e ou ridicularize.
d) Ação de natureza disciplinar ou permissiva aplicada com uso da força física sobre a criança ou adolescente que
resultem em: sofrimento, lesão, tratamento cruel ou que humilhe ou ainda ameaça gravemente e ou ridicularize
e) Nenhumas das alternativas citadas acima.
QUESTÃO 03 (0,5 pts) Para efeito da lei até que idade a pessoa é considerada criança e adolescente?
a) Para efeito da lei à pessoa até onze anos de idade incompletos é considerada criança e adolescente aquela entre
onze e dezoito anos de idade.
b) Para efeito da lei à pessoa até doze anos de idade incompletos é considerada criança e adolescente aquela entre
doze e vinte um ano de idade.
c) Para efeito da lei à pessoa até doze anos de idade completos é considerada criança e adolescente aquela entre
doze e dezoito anos de idade.
d) Para efeito da lei à pessoa até doze anos de idade incompletos não é considerada criança e adolescente aquela
entre doze e dezoito anos de idade.
e) Nenhumas das alternativas citadas acima.
QUESTÃO 04 (0,5 pts) A medida de internação só poderá ser aplicada quando:
I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;
II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;
III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta;
IV – pelas justificativas relacionadas a lei os genitores em sua total sanidade mental com apoio do MP.
Qual a alternativa está correta:
a) I, II e III.
b) IV, II e III.
c) I, II e IV.
d) IV e III.
e) Nenhumas das alternativas citadas acima.
QUESTÃO 05 (0,5 pts) - Acerca das atribuições do conselho tutelar contidas no art. 136, da Lei 8.069/90 (ECA),
assinale a opção correta.
a) encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os
direitos da criança ou adolescente.
b) não observar os direitos da criança e do adolescente, somente aos doze anos incompletos e até dezoito anos.
c) deixar de atender denúncia de que adolescente encontra-se fazendo uso de bebida alcoólica.
d) não atende, nem aconselhar pais ou responsáveis.
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e) Todas as alternativas acima estão corretas.
QUESTÃO 06 (0,5 pts) De acordo com o art. 98 da Lei 8.069/90 (ECA), as medidas de proteção à criança e ao
adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:
I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;
II – por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;
III – em razão de sua conduta;
IV – Pelo comportamento alterado na presença Interina DPF da criança e adolescente.
Qual a alternativa está correta:
a) Somente II e III.
b) IV, II e III.
c) I, II e IV.
d) IV e III.
e) Nenhumas das alternativas citadas acima.
QUESTÃO 07 (0,5 pts) De acordo com o art. 156 da Lei 8.069/90 (ECA), a petição inicial indicará:
I – a autoridade judiciária a que for dirigida;
II – o nome, o estado civil, a profissão e a residência do requerente e do requerido, dispensada a
qualificação em se tratando de pedido formulado por representante do Ministério Público;
III – a exposição sumária do fato e o pedido;
IV – as provas que serão produzidas, oferecendo, desde logo, o rol de testemunhas e documentos.
Qual a alternativa está correta:
a) Somente II e III.
b) IV, II e III.
c) I, II, III e IV.
d) IV e III.
e) Nenhumas das alternativas citadas acima.
QUESTÃO 08 (0,5 pts) De acordo com o art. 158 da Lei 8.069/90 (ECA). O requerido será citado para, no prazo
de ________dias, oferecer resposta _______, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o
rol de testemunhas e______________.
Complete:
a)
b)
c)
d)
e)

15 (quinze), por e-mail eletrônico, documentos.
30 (trinta), escrita, petições.
45 (quarenta), por e-mail eletrônico, arquivos.
60 (sessenta), escrita, conselheiros.
15 (quinze), escrita, documentos.

QUESTÃO 09 (0,5 pts)- O Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza: Art. 69. O adolescente tem direito à
profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros:
Considerando o sistema social e cultural que vivemos hoje, disserte sobre a influência do trabalho na formação das
crianças e adolescentes:
GABARITO: Organizamos nossa vida social pelo trabalho, aprendemos a conviver e a reproduzir elementos
sociais a partir da formação para o trabalho (educação) e no trabalho em si. Por este motivo se torna importante
valorizar o trabalho e o acesso saudável da criança no que tange a busca do seu desenvolvimento.
QUESTÃO 10 (0,5 pts) - Leia atentamente o trecho do ECA:
“Em se tratando de criança ou adolescente indígena ou proveniente de comunidade remanescente de quilombo, é
ainda obrigatório:
Nome completo do(a) Candidato(a):__________________________________________________

I - Que sejam consideradas e respeitadas sua identidade social e cultural, os seus costumes e tradições, bem como
suas instituições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais reconhecidos por esta Lei e pela
Constituição Federal; ”
A partir deste trecho, faça uma descrição sobre as peculiaridades da educação de crianças quilombolas e sua relação
com a cultura e tradição destes grupos.
GABARITO: Segundo as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, em consonância com a Lei de
Diretrizes e Bases e o Estatuto da criança e do adolescente a educação de crianças quilombolas deve considerar as
peculiaridades culturais de cada povo, assim como utilizar os preceitos culturais, memórias coletivas e
espacialidades vividas pelas crianças, em consonância com os saberes exógenos.
QUESTÃO 11 (0,5 pts) - De acordo com o artigo 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente, “A criança e o
adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam
o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. ”
A partir deste texto, disserte sobre as possibilidades de desenvolvimento sadio e harmonioso em contexto de
periferia no Brasil no que tange as crianças e adolescentes.
GABARITO: As periferias sociais são territorialidades que são considerados pela ausência do Estado e de suas
políticas públicas. Pensando em uma situação onde as ações públicas primárias (como educação e saúde) o
desenvolvimento sadio das crianças e adolescentes está comprometido pelo surgimento de poderes paralelos na
forma de ações como o tráfico, a prostituição, dentre outras.
QUESTÃO 12 (0,5 pts) - O pensador social Guy Debord cunhou o conceito de Sociedade do Espetáculo, que fala
basicamente sobre a ultra exposição e a vida a partir das mídias sociais que marcam as sociedades contemporâneas.
Do outro lado, o artigo 17º do Instituto da Criança e do Adolescente afirma “O direito ao respeito consiste na
inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da
imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. ”
A partir desta discussão, disserte sobre as redes sociais, auto exposição e a garantia do direito ao respeito e a
preservação da imagem da criança e do adolescente neste contexto.
GABARITO: Há uma relação intrínseca entre acumulação de status social e acumulo de imagens nas redes
sociais, em palavras comuns, “somos o que aparentamos ser, não o que somos de fato”. Este fenômeno impacta
sobre as crianças de várias maneiras: pelo auto exposição, pela fragilidade da proteção contra eventuais
abusadores virtuais ou físicos, da exposição abusiva pelos pais e cuidadores, dentre outras. Garantir um acesso
saudável as redes sociais passam pela garantia dos direitos da criança determinados no Estatuto da Criança e do
Adolescente.
QUESTÃO 13 (0,5 pts) - Agnaldo acaba de completar 17 anos de idade e, contrariando a vontade dos seus pais
adotivos, deseja buscar informações sobre sua origem biológica junto à Vara da Infância da Juventude de seu
domicílio. Nesse contexto, responda em que circunstâncias Agnaldo poderá ter acesso ao seu processo, e qual artigo
trata dessa circunstância de acordo com o disposto na Lei n. 8.069, de 1990 (Estatuto da Criança do Adolescente).
GABARITO: Disposto no Parágrafo único do art. 48, da Lei n. 8.069, de 1990, uma vez que Agnaldo poderá
ter acesso ao processo, desde que receba orientação e assistência jurídica e psicológica.
QUESTÃO 14 (0,5 pts) - Um conselheiro tutelar, ao passar por uma praça pública, observa uma mãe corrigindo
o filho, criança com 7 anos de idade completos, aos gritos, puxões de cabelo e beliscões, em razão dele não ter
permitido que as demais crianças, que interagiam com ele, brincassem com a sua bola de futebol, tudo isso, na
presença das outras crianças e mães. Nessa situação, o que Conselheiro Tutelar poderá fazer?
GABARITO: O candidato deverá fundamentar a sua resposta no disposto nos arts. 129 e 136, ambos, da Lei n.
8069, de 1990, concluindo que o conselheiro tutelar deverá intervir imediatamente, orientando a genitora para
que não corrija o filho dessa forma e, após, analisar se não seria recomendável a aplicação de uma das medidas
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previstas no ECA.
QUESTÃO 15 (0,5 pts) O Conselho Tutelar pode ser acionado pela escola quando suspeita ou detecta situações
de risco de seus alunos, tais como violência, abandono, ofensa sexual ou maus-tratos?
GABARITO: O candidato deverá apresentar resposta fundamentada no disposto no art. 56, inciso I do ECA, eis
que, diante desses casos, os dirigentes dos estabelecimentos de ensino são obrigados a comunicar o fato ao
Conselho Tutelar, que adotará as providências para apurá-lo. Se o professor ou o responsável pelo
estabelecimento de ensino não fizer a comunicação ao conselho, essa omissão poderá configurar infração
administrativa, sujeitando-o à penalidade prevista no art. 245 do ECA
QUESTÃO 16 (0,5 pts) - O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é uma lei cujo objetivo é oferecer
condições daquilo que pode ser estabelecido para os direitos da criança e do adolescente e, tais direitos estão
definidos, primeiramente, no artigo 227 da Constituição Federal. Em concordância a isso, no artigo 4º do ECA, não
relata a questão de direitos, mas sim os deveres, em outras palavras, tudo que caracteriza como direito da criança e
do adolescente se torna dever das gerações adultas executarem. Com referência ao parágrafo único do artigo 4º do
ECA, descreva as garantias de prioridade estabelecidas aos adolescentes.
GABARITO: A resposta está no parágrafo único do artigo 4º sobre a garantia de prioridade que compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
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.
QUESTÃO 17 (0,5 pts) - Verifique a figura abaixo e suponha que um jovem foi pego cometendo infração. Além
disso, no ECA – precisamente no artigo 194 – está explicito sobre o procedimento das penalidades administrativas
para o adolescente que cometer ato infracional.
Em continuação sobre o contexto da transgressão, no artigo 195, relata que “o requerido
terá prazo de dez dias para apresentação de defesa, contado da data da intimação.”
Considerando que, o ato de defesa é um direito de todo cidadão.
Mediante tais fatos, descreva como deverá ser feito o ato de defesa.
GABARITO: Do que trata o ato de defesa do adolescente infrator está explicito no Art. 195, que diz: o requerido
terá prazo de dez dias para apresentação de defesa, contado da data da intimação, que será feita:
I - pelo autuante, no próprio auto, quando este for lavrado na presença do requerido;
II - por oficial de justiça ou funcionário legalmente habilitado, que entregará cópia do auto ou da representação
ao requerido, ou a seu representante legal, lavrando certidão;
III - por via postal, com aviso de recebimento, se não for encontrado o requerido ou seu representante legal;
IV - por edital, com prazo de trinta dias, se incerto ou não sabido o paradeiro do requerido ou de seu representante
legal.
QUESTÃO 18 (0,5 pts) - Com base no art. 67 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.8.069/1990) discorra
sobre as vedações ao trabalho do adolescente:
GABARITO:O ECA expressa no art.67 as vedações ao trabalho do adolescente que são:
“I - noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte;
II - perigoso, insalubre ou penoso;
III - realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social;
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IV - realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola.”
O texto apresentado pelo candidato deve apontar as vedações estabelecidas na lei, assim como atender aos
critérios de coerência, coesão e das normas gramaticais vigentes.
QUESTÃO 19 (0,5 pts) - O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.8.069/1990) estabelece o conceito de
família natural. Dessa forma, considerando o art.25 e Parágrafo Único, disserte sobre a definição de família
natural para o ECA.
GABARITO: O Eca define no art. 25 que: “Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais
ou qualquer deles e seus descendentes.
Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e
filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e
mantém vínculos de afinidade e afetividade.” (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência
O texto apresentado pelo candidato deve expressar os elementos elencados na lei, além de atender aos critérios
de coerência, coesão e das normas gramaticais.
QUESTÃO 20 (0,5 pts) - “[...] o ECA nasceu em resposta ao esgotamento histórico-jurídico e social do Código de
Menores de 1979. Nesse sentido, o Estatuto é processo e resultado por que é uma construção histórica de lutas
sociais dos movimentos pela infância, dos setores progressistas da sociedade política e civil brasileira, da ‘falência
mundial’ do direito e da justiça menorista, mas também é expressão das relações globais internacionais que se
reconfiguravam frente ao novo padrão de gestão de acumulação flexível do capital. É nos marcos do neoliberalismo
que o direito infanto-juvenil deixa de ser considerado um direito ‘menor’, ‘pequeno’, de criança para se tornar um
direito ‘maior’, equiparado ao adulto.”
Maia Liduina de Oliveira
(In: O Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código de Menores: descontinuidades e continuidades. Serviço
Social e Sociedade, São Paulo, n. 83, Ed. Especial, Criança e Adolescente, 2005. p.36)
Considerado que o fragmento acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo sobre a garantia
absoluta de prioridade da criança e do adolescente com base no Art.4º do ECA e Parágrafo Único.
GABARITO: A Lei n. 8.069/1990 estabelece a absoluta prioridade da criança e do adolescente nas políticas e
serviços públicos que estão expressos no Art. 4º 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.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
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.
Assim, o candidato deverá redigir texto que apresente os elementos da prioridade absoluta destes sujeitos de
direitos, bem como as garantias de prioridade. A dissertação deverá ainda atender aos critérios de coerência e
coesão, além das normas gramaticais vigentes.
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