Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Formiga – MG

Processo Seletivo para Suplente do Conselho Tutelar 001/2017

Caderno de Prova de Conhecimentos Especificos

Instruções Gerais

1. A prova terá, no máximo, 2 (duas) horas de duração,de 19:00 as 21:00,
incluído o tempo destinado à transcrição do gabarito na Folha de Respostas.
2.Este caderno contém 20 questões de múltipla escolha, cada questão
apresenta 4 alternativas, de (a) a (d).
3. Caso o Caderno esteja incompleto ou com defeito, o candidato deverá
solicitar ao aplicador, durante os primeiros 20 minutos, as providências
cabíveis.
5. O candidato deverá passar o gabarito para a Folha de Respostas, utilizando
caneta esferográfica azul ou preta.
6. O candidato deverá entregar ao aplicador este caderno de questões e a
Folha de Respostas identificada com nome do candidato.
7. A Folha de Respostas será o único documento que validará a resposta do
candidato.
8. O candidato só poderá se retirar do recinto, após 30 (trinta) minutos, contada
a partir do efetivo início da prova.
9. O gabarito e a relação de candidatos aprovados serão divulgados no site
www.formiga.mg.gov.br, conforme datas divulgadas no Edital.

ASSINATURA DO CANDIDATO (POR EXTENSO):

Questão 01
Em relação a medida socioeducativa conforme o art.112 do ECA- Estatuto da
Criança e do Adolescente, verificada a pratica do ato infracional, a autoridade
competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas, exceto:
A) Obrigação de reparar o dano;
B) Inserção em regime de semiliberdade;
C) Advertência;
D) Prestação trabalho forçado.
Questão 02
De acordo com o ECA considera-se criança e adolescente:
A) Criança - a pessoa até dez anos de idade incompletos; adolescente –pessoa
entre dez e dezessete anos de idade;
B) Criança – pessoa até quatorze anos de idade incompletos; adolescente –
pessoa que tem entre quatorze e dezoito completos;
C) Considera se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até doze anos de
idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade;
D) Considera se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até onze anos de
idade incompletos, e adolescente aquela entre onze e dezessete anos de
idade.
Questão 03
Na eleição passada, uma candidata a membro do conselho tutelar de município
vizinho apresentou em seus documentos os comprovantes dos seguintes
dados:
1) Nascida no ano de 1990;

2) Formada em letras;
3) Residente no município vizinho;
4) Reconhecida idoneidades moral;
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, esta candidatura não
pode ser formalizada em virtude.
A) Do item 2 apenas;
B) Dos itens 1 e 3, apenas;
C) Dos itens 2 e 3, apenas;
D) Do item 3 apenas.
Questão 04
Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, disposto em seu artigo 28, a
colocação da criança e do adolescente em família substituta, assinale a opção
correta:
A) A colocação em família substituta não admitira transferência da criança ou
adolescente a terceiros ou a entidades governamentais ou não
governamentais, sem autorização judicial;
B) A colocação em família substituta estrangeira constitui medida de proteção,
somente admissível na modalidade de tutela;
C) Que não sejam consideradas e respeitadas sua identidade social e cultural
os seus costumes e tradição;
D) A colocação familiar não precisa ocorrer prioritariamente no seio de sua
comunidade ou junto ao membros da mesma etnia;
Questão 05

Como disposto no art. 131, o conselho tutear é
órgão _________________ e _________________,
______________________, encarregado pela sociedade de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta lei.
A) Permanente, autônomo, não jurisdicional;
B) Constante, autônoma, jurisdicional;
C) Autônomo, não judicial, permanente;
D) Jurisdicional, permanente, suficiente.
Questão 06
De acordo com o artigo 140 do ECA, são impedidos de servir no mesmo
Conselho marido e mulher, acedentes e descendentes, sogro e genro ou nora,
irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e
enteado. Conforme parágrafo único estende se o impedimento do conselheiro:
A) Representante da promotoria pública;
B) Autoridade judiciaria e ao representante do Ministério Público com atuação
na justiça da infância e juventude, em exercício na comarca, fórum regional ou
distrital;
C) Ministro do supremo;
D) Assessor judiciário.
Questão 07
São algumas medidas pertinentes aos pais ou responsáveis, segundo o art.
129 do ECA é correto afirmar:
I) Advertência;
II) Perda da guarda;

III) Destituição da tutela;
De acordo com o enunciado as opções corretas são:
A) Todas as alternativas estão corretas;
B) Nenhuma das alternativas estão corretas;
C) Apenas a alternativa I está correta;
D) Apenas a alternativa II está correta;
Questão 08
Conforme o art. 146 do ECA Estatuto da Criança e do Adolescente referente
competência para jurisdicionar a execução das medidas socioeducativas:
A) Juiz da infância e juventude, ou juiz que exerce essa função, na forma da lei
e da organização judiciária local.
B) Juizado de menor.
C) Juizado de pequenas causas.
D) Promotor.
Questão 09
Referente a adoção de criança e de adolescente conforme o parágrafo primeiro
( § 1º) do ECA, assinale a resposta correta.
A) A adoção pode ser feita por procuração por se uma medida excepcional.
B) A adoção atribui a condição de filho ao adotado, porém esta não terá os
mesmos direitos dos filhos naturais.
C) A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer
apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou
adolescente na família natural ou extensa.

D) A adoção não será deferida ao adotante que após inequívoca manifestação
de vontade vier a se casar.
Questão 10

Os irmãos Leo, com 18 anos de idade, Lúcio, com 17 anos de idade, e Lino,
com 11 anos de idade, roubaram dinheiro do caixa de uma padaria. Com base
nessa situação hipotética, é correto afirmar que:

A) Lúcio poderá, excepcionalmente, ficar submetido a medida socio-educativa
de internação até completar 21 anos, idade em que a liberação será
compulsória.
B) Lúcio e Lino praticaram ato infracional e responderão a procedimento junto à
Vara da Infância e Juventude, podendo ser aplicada, para ambos, medida
socioeducativa de internação.
C) Leo não será processado criminalmente por sua conduta, visto que os
demais autores do fato são menores de idade e, nesse caso, as condições de
caráter pessoal se comunicam.
D) Leo, Lino e Lúcio serão processados criminalmente pelos seus atos, caso
fique demonstrado que todos quiseram praticar o fato e possuíam plena
capacidade de entender o caráter ilícito dele.

Questão 11

Julgue os itens seguintes, que estão relacionados ao Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) (Lei n.o 8.069/1990).

I - A finalidade precípua da Lei n.º 8.069/1990 é conferir proteção integral à
criança e ao adolescente, mesmo que autor de ato infracional, buscando, no
tempo fixado pela própria norma especial, reeducar e corrigir rumos de
comportamento, no interesse maior do adolescente, que, indiscutivelmente, é
também o interesse da sociedade como um todo.
II - O ECA prevê que as medidas de proteção impostas podem ser substituídas
a qualquer tempo, desde que assim seja necessário.

III - O delito de auxiliar na prática de ato ilícito com o escopo de enviar criança
ou adolescente ao exterior sem a observância das formalidades legais
(adoção) ou com o fito de obter lucro é crime material.
IV - A medida socioeducativa de internação deve ser aplicada quando presente
uma das circunstâncias do rol taxativo previsto no ECA.

A quantidade de itens certos é igual a:

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.

Questão 12

Quanto aos conselhos tutelares (CTs), assinale a opção correta.

A) Os CTs são órgãos contenciosos não jurisdicionais, encarregados de zelar
pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, particularmente por
meio da aplicação de medidas especiais de proteção a crianças e adolescentes
com direitos ameaçados ou violados e por meio da aplicação de medidas
especiais a pais ou responsáveis.
B) Os CTs são entidades de proteção responsáveis pelo planejamento e pela
execução de programas de proteção e socioeducativos destinados a crianças e
adolescentes.
C) Somente o CT tem competência para apurar os atos infracionais praticados
por adolescente, aplicando-lhe medidas específicas de punição, previstas em
lei, a serem cumpridas segundo requisições do CT.
D) Além das atribuições previstas no ECA, os CTs podem instituir novas
atribuições em regimento interno ou em atos administrativos de quaisquer
outras autoridades.

Questão 13

No que se refere ao conselho tutelar, assinale a opção correta.

A) O conselho tutelar integra a estrutura do Poder Judiciário estadual e é
presidido pelo juiz de direito da respectiva comarca.
B) Os membros do conselho tutelar de cada município serão indicados pelo
presidente do tribunal de justiça do respectivo estado.
C) Compete ao conselho tutelar proferir sentença nos pedidos de guarda das
crianças e adolescentes do município em que estiver situado.
D) Caso Jean e Lúcia estejam casados há 12 anos, nessa hipótese, se eles
forem escolhidos para atuar no Conselho Tutelar de Formiga MG, estarão
impedidos, por serem marido e mulher.

Questão 14

Ao tratar do Direito à Convivência Familiar e Comunitária, o Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069, de 13.07.90) dispõe que:

A) o poder familiar será exercido, preferencialmente, pela mãe, podendo ser
compartilhado com o pai na forma do que dispuser a legislação civil,
assegurado a qualquer um deles o direito de, em caso de discordância,
recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência.
B) aos pais ou ascendentes diretos (avós, tios) incumbe o dever de sustento,
guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse da
sociedade, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.
C) a falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente
para a perda ou a suspensão do poder familiar.
D) existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da perda ou a
suspensão do poder familiar, a criança ou o adolescente será mantido em sua
família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em programas
de proteção à testemunha.

Questão 15

Assinale a alternativa que não corresponde a atribuição do Conselho Tutelar:

A) Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração
administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente.
B) Expedir notificações.
C) Conhecer as representações promovidas pelo Ministério Público, para
apuração de ato infracional atribuído ao adolescente, aplicando as medidas
cabíveis.
D) Realizar encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico como
medida pertinente aos pais ou responsável.

Questão 16

Para candidatura a membro do Conselho Tutelar serão exigidos os seguintes
requisitos, conforme descrito no ECA. Assinale Verdadeiro ou falso :

A) Reconhecida inidoneidade moral;
B) Idade superior a vinte um anos;
C) Residir em municípios adjacentes ;
D) Possuir nível superior em humanas;

A) V, V, V, V
B) V, V,F,F
C) V, V, V, F
D) F, V, F, F

Questão 17

É atribuição do Conselho Tutelar aplicar:
A) Medida Sócio educativa em Meio Aberto;
B) Medidas de Proteção;
C) Medidas de Internação;
D)Medidas de colocação em família substituta;

Questão 18

Preencha com V para verdadeiro e F para Falso:

( ) O Conselho Tutelar poderá requisitar certidões de nascimento e de óbito de
criança ou adolescente quando necessário, podendo fazê-lo diretamente, sem
autorização judicial;
( ) O conselho Tutelar deverá ser instalado em prédio de fácil acesso
localizado na área de sua competência preferencialmente em área central já
constituído como referência da população;
( ) Em cada Município haverá somente um Conselho Tutelar, composto de
cinco membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de três anos,
permitida uma recondução;
( ) É de competência de o Conselho Tutelar requisitar serviços públicos nas
áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança;
( ) Reconhecida idoneidade moral, idade superior a vinte e um anos e residir
no município são os requisitos exigidos pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente para a candidatura a membro do Conselho Tutelar;

A.)V, F, F, V, V
B.) V, V, F, V, V
C.)F, V, F, V, V
D.)F, V, V, V, V

Questão 19

Sobre o Conselho Tutelar é correto afirmar:
I – É um órgão permanente, de ação ininterrupta.
II – É um órgão autônomo, sendo livre para tomar suas próprias decisões,
atuando sempre dentro da lei.
III – É um órgão não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
A) Somente as afirmações I e II estão corretas.

B) Apenas a afirmação III está correta.
C) As afirmações I, II e III estão corretas.
D) Somente as afirmações I e III estão corretas.

Questão 20
Complete a lacuna de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente:
O direito ao respeito consiste na invionabilidade da integridade fisica, psiquica
e moral da criança e do adolescente,abrangendo a preservação da
_______________,_____________,_____________,_____________,
_______________,______________, e _______________.

A) Imagem,identidade,respeito,opinião,valores,espaços e objetos sociais;
B) Imagem,identidade,autonomia,valores,ideias

e

crenças,espaços

objetos pessoais;
C) Imagem,refugio,esporte,cultura,valores,espressao e opinião.
D) Imagem,identidade,autonomia,orientação,auxilio,esportes e lazer.

e

