
 

 
 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – VIÇOSA AL 

INSTRUÇÕES GERAIS 

 

1.Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.  

2. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão 

corretas. Verifique também se contém 40 (quarenta) questões objetivas com 4 (quatro) alternativas 

cada. Caso contrário, comunique imediatamente ao Fiscal. 

3. O tempo disponível para esta prova é de 3 horas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu 
tempo. Esse tempo inclui a marcação da Folha de Respostas de questões objetivas. 

4. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas1 hora e 30 minutos 
do início da aplicação. 

5. Na Folha de Respostas de questões objetivas, confira seu nome, número do seu documento de 
identificação. 

6. Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas de questões objetivas. 

7. Preencha a Folha de Respostas de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul 
ou preta. Na Folha de Respostas de questões objetivas, preencha completamente o círculo 
correspondente à alternativa escolhida, conforme modelo:  

 

 

8. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de questões objetivas: 
dupla marcação, marcação rasurada, emendada ou com “X”, não preenchida totalmente ou que não 
tenha sido transcrita.  

9. A correção da prova objetiva será efetuada considerando-se apenas o conteúdo da Folha de 
Respostas de questões objetivas.  

10. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os 
candidatos.  

11. Não será permitida qualquer espécie de consulta.  

12. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente com a 
Folha de Respostas de questões objetivas, e assine a Lista de Presença.  

13. Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão 
ausentar-se da sala juntos, após a assinatura da Ata de Encerramento de provas.  

14. Assine neste Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação (RG, 
CNH etc.) 

CADERNO DE QUESTÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento  de Identificação:( RG,CNH)   Assinatura do(a) candidato(a): 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – VIÇOSA AL 

Questão 01: 

Acerca das atribuições do Conselho Tutelar determinadas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente,art 131º a 136º assinale a alternativa correta: 

a) O conselho Tutelar, considerando sua natureza, destaca-se no aconselhamento e na 

orientação á família ou responsável pela criança ou adolescente, inclusive na hipótese de 

inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento.  

b) O Conselho Tutelar, em consequência de sua natureza não é competente para 

encaminhar ao Ministério Público as ocorrências que acarretam violação aos direitos da 

criança e do adolescente.  

c) O Conselho Tutelar não pode assessorar o Poder Executivo local na elaboração da 

proposta para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do 

adolescente.  

d) O Conselho Tutelar não poderá promover e incentivar, na comunidade e nos grupos 

profissionais, ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de 

maus-tratos em crianças e adolescentes. 

Questão 02: 

Sobre a composição e funcionamento dos Conselhos Tutelares, segundo ECA art 132, 

(Redação dada pela Lei nº 13.894, de 2019) é correto afirmar: 

a) O mandato do Conselheiro Tutelar é de 4 (quatro) anos, admitida uma reeleição. 

b) A idade mínima para compor o Conselho Tutelar é 20 (vinte) anos.  

c) O Conselho Tutelar é órgão integrante da administração pública local, composto de 5 

(cinco) membros, para mandato de 4 (quatro) anos, permitida recondução por novos 

processos de escolha.  

d)  A Lei Estadual disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, 

inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros 

 

Questão 03: 

Devem ser comunicados ao Conselho Tutelar, pelo dirigente do estabelecimento de 

ensino, segundo obriga o Estatuto da Criança e do Adolescente,art 56º casos de: 

a) Evasão de alunos matriculados no ensino médio 

b) Maus-tratos envolvendo alunos matriculados no ensino fundamental. 

c) Ato Infracional praticado por adolescente dentro do ambiente escolar  

d) Ato de indisciplina grave cometido por criança ou adolescente 
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CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – VIÇOSA AL 

Questão 04: 

Acerca do tema Conselho Tutelar, ECA art 131º marque 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 Estatuto da Criança e do Adolescente não faz exigência mínima de escolaridade àqueles 

que desejam se candidatar ao exercício do mandato de Conselheiro Tutelar de 

determinada localidade 

c) Constará da lei orçamentária estadual previsão dos recursos necessários ao 

funcionamento do Conselho Tutelar. 

d) O exercício efetivo da função de conselheiro não constituirá serviço público relevante.  

Questão 05: 

Antônio e Joana, ambos adolescentes, com dezessete e dezesseis anos respectivamente, 

resolvem realizar uma viagem para comemorar o aniversário de namoro. Como destino, o jovem 

casal escolhe Piranhas, estado de Alagoas, e efetua a reserva, por telefone, em uma pousada 

da cidade. 

Considerando a normativa acerca da prevenção especial contida no Estatuto da Criança 

e do Adolescente,art 82º assinale a alternativa correta: 

a) O jovem casal poderá hospedar-se na pousada reservada sem quaisquer restrições, não 

podendo ser exigido que estejam acompanhados dos pais ou responsáveis. 

b) O Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe apenas a hospedagem de crianças e 

adolescentes em motel, desacompanhas de seus pais ou responsável. 

c) A proibição da legislação refere-se apenas às crianças, na definição do ECA consideradas 

como pessoas de até doze anos incompletos, sendo, portanto, permitido que os 

adolescentes estejam desacompanhados dos pais ou responsáveis.  

d) O titular da pousada, pode, legitimamente negar-se a promover a hospedagem do jovem 

casal, já que ambos estão desacompanhados dos pais ou responsável e desprovidos de 

autorização específica, exigida pelo ECA. 

Questão 06: 

Considerando o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a opção 

correta sobre o art 81º. 

a) O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, nesse caso constará observação 

sobre a origem desse ato, na certidão de nascimento do adotado.  

b) É dever do estado assegurar atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 

07 (sete) anos de idade. 

c) É proibida a venda de bilhetes lotéricos a crianças e adolescentes. 
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CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – VIÇOSA AL 

d) Crianças e adolescentes poderão viajar para fora do estado, desacompanhado dos pais 

ou responsável, sem expressa autorização judicial. 

 

Questão 07: 

Francisco e Madalena são pais de Juliana, de 06 anos de idade. Após denúncia 

formalizada pela professora de Juliana, o Conselho Tutelar intervém e requer na justiça o 

afastamento de Francisco da moradia da família por considerá-lo autor da agressão. Segundo 

as disposições do ECA,art 130º a autoridade judiciária poderá determinar o afastamento do 

agressor em casos de  

a) Maus-tratos, opressão ou abuso sexual. 

b) Ofensa verbal, ofensa física grave. 

c) Ofensa física leve, ofensa verbal ou abuso sexual. 

d) Ofensa física leve, abuso sexual ou má administração dos bens dos filhos menores. 

Questão 08: 

É medida aplicável aos pais ou responsável de acordo com a Lei nº 8.069/90 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente art 129º III 

a) Prestação de serviço à comunidade  

b) Multa 

c) Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico  

d) Participação em cursos.  

Questão 09: 

Companheiros há 05 anos, Bruno de trinta anos de idade, e Marta de vinte e cinco anos 

de idade, conheceram, em um abrigo, Joaquim, de 08 anos de idade e filho de pais 

desconhecidos e pretendem adotá-lo. Diante dessa situação, como Conselheiro Tutelar, assinale 

a alternativa correta de acordo com ECA art 45º 

a) Bruno e Marta não podem adotar a criança, tendo em vista não serem casados 

b) Bruno e Marta poderá adotar a criança mediante sentença judicial, sendo desnecessário 

o consentimento de Joaquim e seus pais biológicos. 

c) Bruno e Marta podem adotar a criança sem sentença judicial 

d) Bruno e Marta não podem adotar a criança, tendo em vista que a diferença de idade entre 

Marta e Joaquim é de apenas dezessete anos 
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Questão 10: 

Um conselheiro tutelar, ao passar por um parque, observa Carolina corrigindo o filho, 

Tiago, por ele não permitir que os amigos brinquem com sua bola. Para tanto, a mãe grita, puxa 

o cabelo e dá beliscões no filho, na presença das outras crianças e mães, que assistem a tudo 

assustadas. 

Assinale a opção que indica o procedimento correto do Conselheiro Tutelar segundo art 

18º 

a) Não intervir, já que Carolina está exercendo o seu poder de correção, decorrência do poder 

familiar.  

b) Requisitar a Polícia Militar para conduzir Carolina à Delegacia de Polícia 

c) Intervir imediatamente, pois é dever de todos velar pela dignidade da criança e do 

adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 

vexatório ou constrangedor 

d) Apenas colher elementos para encaminhar ao Ministério Público.       

 

Questão 11: 

Márcio, adolescente com 14 (quatorze) anos, movido pelo desejo de ajudar seus pais no 

sustento da família, pretende trabalhar como embalador de compras na pequena mercearia, que 

funciona 24h, localizada em seu bairro. 

 

No tocante ao Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho previsto no ECA,art 60º 

assinale a alternativa correta 

 

a) Márcio poderá ser contratado como embalador de compras, mesmo não sendo tal 

atividade de aprendizagem.  

b) Márcio não poderá trabalhar na mercearia, pois tal atividade não é considerada como de 

formação técnico-profissional 

c) Márcio poderá exercer a atividade das 22h às 24h, sem qualquer restrição, desde que 

estude e comprove frequência às aulas.  

d) Na condição de aprendiz, não é necessário que o adolescente goze de horário especial 

compatível com a garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. 

 

Questão 12: 

 De acordo com a Lei Nº 8.069, DE 13 de julho de 1990, Art. 2º, é correto afirmar que: 

a) 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. 
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CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – VIÇOSA AL 

b) Criança, a pessoa com até doze anos de idade completos, e adolescentes a pessoa entre 

quatorze e 18 dezoito anos de idade. 

c) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa com até treze anos de idade 

completos, e adolescente aquela pessoa entre treze e vinte e um anos de idade. 

d) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa com até onze anos incompletos, 

e adolescentes aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

Questão 13: 

O ECAart 25º entende por “família natural” de uma criança ou adolescente a comunidade 

formada por:  

a) pai e/ou mãe, avós, irmãos e amigos 

b) pai e/ou mãe, avós e padrinhos 

c) apenas pai e/ou mãe 

d) pai e/ou mãe e seus descendentes 

Questão 14: 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente,art 95º a fiscalização das 

entidades de atendimento será realizada pelo(a)(s): 

a) Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e Ministério Público 

b) Judiciário, Conselho Estadual de Direitos 

c) Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar. 

d) Conselho Estadual de Direitos. 

Questão 15: 

Na Comarca X não existe Conselho Tutelar instalado, segundo o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Art 262º suas atribuições seriam exercidas pelo (a) 

a) Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) 

b) Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) 

c) Autoridade Judiciária 

d) Conselho Estadual de Direitos  

Questão 16: 

Segundo art 146º do ECA, verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente 

(juiz) poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas, exceto: 

a) Advertência 

b) Liberdade assistida 

c) Internação em estabelecimento educacional. 
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d) Internação em Unidade Prisional de Adultos. 

Questão 17: 

Henrique, adolescente de 16 anos, atualmente é empregado, aprendiz, em regime familiar 

de trabalho, sendo aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não 

governamental. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescenteart 67º é vedado o 

trabalho: 

a) Diurno 

b) Realizado em locais adequados e salubre 

c) Perigoso, insalubre ou penoso 

d) Realizado em locais que permitam a frequência à escola 

Questão 18: 

O ato de impedir ou embaraçar a ação de membro do Conselho Tutelar, no exercício de 

suas funções estabelecidaspelo Estatuto da Criança e do Adolescente Art 236º, é tipificadacomo 

crime apenado com: 

a) Detenção de seis meses a dois anos 

b) Detenção de dois a cinco anos  

c) Multa e sessenta salários mínimos 

d) Reclusão de um a três anos 

Questão 19: 

Segundo ECA Art 245º O médico que estava de plantão em um hospital, deixou de 

comunicar à autoridade competente, um caso de criança com fortes suspeitas de maus tratos e 

agressões físicas. Neste caso, a pena para este médico será:  

a) Multa de 10 a 20 salários mínimos 

b) multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência 

c) Reclusão de 06 meses a 01 ano 

d) Reclusão de 01 a 03 anos  

Questão 20: 

A internação constitui medida privativa de liberdade, segundo o Estatuto da Criança e do 

AdolescenteArt 121 § 3. 

a) Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a 03 anos 
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b) A realização de atividades externas, não será permitida, salvo expressa determinação 

judicial em cartório ou a critério da equipe técnica da entidade 

c) A medida comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada, 

mediante decisão fundamentada, no máximo a cada 03 (três) meses. 

d) A liberação será compulsória aos 18 anos.  

Questão 21: 

José, adolescente com 13 anos de idade, sofre repetidas agressões verbais por parte de 

seu pai, Mário e avô, pessoas rudes que nunca se conformaram com o fato de José não se 

identificar com seu sexo biológico. Os atentados verbais chegaram ao ponto de lançar José em 

estado de depressão profunda, inclusive sendo essa clinicamente diagnosticada. 

 

Constatada a realidade dos fatos acima narrados pelo Conselho Tutelar, assinale a afirmativa 

correta de acordo com ECA art 17º  

a) Os fatos descritos revelam circunstância de mero desajuste de convívio familiar, não 

despertando relevância criminal ou de tutela de direitos individuais do adolescente, 

refulgindo do alcance da Lei nº 8.069/90 (ECA)  

b) O juízo competente poderá determinar o afastamento de Mário da residência em que vive 

com José, como medida cautelar para evitar o agravamento do dano psicológico do 

adolescente, podendo, inclusive, fixar pensão alimentícia provisória para o suporte de 

José.  

c) O juiz poderá afastar cautelarmente José da moradia comum com Joaquim, sem que isso 

implique juízo definitivo de valor sobre os fatos – razão pela qual não é viável a estipulação 

de alimentos ao adolescente, eis que irreversíveis.   

d) A situação descrita não revela motivação legalmente reconhecida como suficiente a 

determinar o afastamento de José da moradia comum, recomendando somente o 

aconselhamento educacional do pai.  

Questão 22: 

Assinale as alternativas corretas em relação a adoção ECA art 4º. 

 
I Art 42ª podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. 

II Art 42ª Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando 

III Art 42ª Podem adotar, quaisquer pessoas civilmente casadas e apenas neste estado civil, 

independentemente de sua sexualidade.  

IV A Guarda compartilhada é sempre utilizada independente do caso. 

 

a) I e IV 

b) I, II e IV 
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c) III e II 

d) I e II 

 

Questão 23: 

Paula, é uma bebê que foi entregue por sua mãe com três meses a uma senhora que mora 

em um sítio, a mesma procura o conselho após quatro meses de posse da criança, para 

regularizar a guarda, pois não consegue realizar consultas no SUS, qual é a correta atitude do 

Conselho Tutelar de acordo com Art 33ª do Eca. 

 
a) O Conselho, deve orientar a senhora a procurar o Ministério Público do município, enviar 

relatório do caso, e acompanhar a criança até que a guarda seja efetivada. 

b) O Conselho, deverá imediatamente procurar a família extensa da infante, realizar visitas 

domiciliares e realizar avaliação do caso para o Ministério Público. 

c)  O Conselho, deverá orientar a senhora e encaminhar o caso com relatório ao Ministério 

Público, e encaminhar o caso a equipe interdisciplinar (caso exista) e proceder com a 

retirardo bebê do convívio com está senhora, até decisão judicial 

d) O Conselho, deverá deixar a bebê com a senhora, pois ela cuida muito bem da infante, e 

encaminhar o caso ao Ministério Público para que a guarda seja regularizada. 

Questão 24: 

Art. 70ª-A.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão atuar de forma 

articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso 

de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de 

educação de crianças e de adolescentes, tendo como principais ações: (Incluído pela Lei nº 

13.010, de 2014)  

 
I - A promoção de campanhas educativas permanentes para a divulgação do direito da criança 

e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de 

tratamento cruel ou degradante e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos; 

(Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)  

II - A integração com os órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, com o Conselho Tutelar, com os Conselhos de Direitos da Criança e do 

Adolescente e com as entidades não governamentais que atuam na promoção, proteção 

e defesa dos direitos da criança e do adolescente; (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)  

III - A formação continuada e a capacitação dos profissionais de saúde, educação e 

assistência social e dos demais agentes que atuam na promoção, proteção e defesa dos 

direitos da criança e do adolescente para o desenvolvimento das competências 

necessárias à prevenção, à identificação de evidências, ao diagnóstico e ao enfrentamento 
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de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente; (Incluído pela Lei nº 

13.010, de 2014)  

 

Responda a alternativa Correta. 

a) I II e III 

b) I e III 

c) II e III 

d) Todas estão erradas  

Questão 25: 

Meninas de 9, 10, 11 e 12 anos saem dos seios de suas famílias de origem muito humilde 

para trabalhar na casa de famílias em troca de coisas que são básicas a qualquer ser humano, 

principalmente a uma criança, como um teto, educação e até mesmo um prato de comida. Uma 

verdadeira exploração ou até mesmo uma analogia à escravidão, que mata os corpos e as 

infâncias dessas meninas. (Dutra 2019) 

 

Segundo o Eca art 60º a 69ºe com base no texto, assinale a questão que não corresponde 

a cultura do trabalho infantil.  

 
a) Por uma questão legal, não se pode entrar nas casas para fazer a fiscalização de tais 

casos. Mas agora imaginemos que seja um adulto no lugar da criança, mesmo que não 

houvesse a violência física e sexual, seria considerado crime, pois existe o cárcere 

privado, o não pagamento de salário, a violência psicológica, entre outros. 

b) No Brasil, a não ser em casos extremos em que haja violência física e principalmente 

sexual, não há revolta e interesse por parte da sociedade a respeito do trabalho infantil, 

pois há culturalmente uma naturalização. 

c) No Brasil a cultura e a falta de conhecimento por parte da população sobre os danos do 

trabalho infantil, e mesmo a naturalização por parte dos membros dos órgãos de defesa, 

dificulta o combate.  

d) Segundo o Eca há trabalhos que podem ser realizados por crianças pobres e ricas, pois 

existem claramente necessidades que as pobres precisam suprir, enquanto as ricas não 

necessitam. 

Questão 26: 

Sobre Habilitação para Adoção ECA art 197º 

 

A autoridade judiciária, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dará vista dos autos ao 

Ministério Público, que no prazo de 5 (cinco) dias poderá: (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) 

Vigência. 
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I - Apresentar quesitos a serem respondidos pela equipe interprofissional encarregada de 

elaborar o estudo técnico a que se refere o art. 197ª-C desta Lei; (Incluído pela Lei nº 

12.010, de 2009) Vigência 

II - Requerer a designação de audiência para oitiva dos postulantes em juízo e testemunhas; 

(Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 

III - Requerer a juntada de documentos complementares e a realização de outras diligências 

que entender necessárias. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 

 

É correto afirmar 

 

a) I e II 

b) II e III 

c) I e III 

d) Todas estão corretas 

 

Questão 27: 

De acordo com o ECA,art 18º Aos responsáveis no cuidado de crianças e adolescentes, 
podem ser punidos caso ocorra tais condutas: 

a) Lesão por quedas em casa ou na rua. 

b) Retirada de Celular. 

c) O sofrimento físico e psíquico.  

d) O castigo na cadeirinha de pensar. 

Questão 28: 

O professor de uma escola suspeitou, durante a aula, de que um de seus alunos, de 

doze anos de idade, estava sendo vítima de maus-tratos.  

Nesse caso, o ECA art 136º determina que o caso seja obrigatoriamente reportado 

a) ao Ministério Público.  

b) ao conselho tutelar.  

c) ao juízo da infância e da juventude.  

d) à autoridade policial mais próxima.  

 

Questão 29: 

Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, Art 7º marque a questão correta 

 
a) é assegurado à gestante, por meio do Sistema Particular de Saúde, o atendimento 

prioritário e preferencial, e sem custos quando se tratar de parturiente menor de idade.  
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b) incumbe ao poder público propiciar apoio alimentar à gestante e à nutriz que dele 

necessitem, exceto usuárias do bolsa família.  

c) é obrigação legal dos hospitais particulares proporcionarem assistência psicológica à mãe 

adolescente no período pós-natal. 

d) o poder público fornecerá, mediante pagamento simbólico, àqueles que necessitarem de 

medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou 

reabilitação.  

Questão 30: 

Art. 4º da Lei 13.431 adendo Eca, para os efeitos desta Lei, sem prejuízo da tipificação 
das condutas criminosas, são formas de violência:  

I - 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;  

II - Violência psicológica:  

Com estas afirmações assinale a resposta incorreta. 

a) qualquer conduta de discriminação, depreciação ou desrespeito em relação à criança ou 
ao adolescente mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 
isolamento, agressão verbal e xingamento, ridicularização, indiferença, exploração ou 
intimidação sistemática (bullying) que possa comprometer seu desenvolvimento psíquico 
ou emocional;  

b) o ato de alienação parental, assim entendido como a interferência na formação psicológica 
da criança ou do adolescente, 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; 

c) qualquer conduta que não exponha a criança ou o adolescente, direta ou indiretamente, a 
crime violento contra membro de sua família ou de sua rede de apoio, independentemente 
do ambiente em que cometido, particularmente quando isto a torna testemunha. 

d) 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 31: 

A literatura tem mostrado que o maior número de crianças violentadas sexualmente ocorre 

dentro da própria casa, perpetrada por algum membro da família, ou outra pessoa que exerça 

função parental, sem necessariamente haver laços de consanguinidade, a maioria sem deixar 

qualquer vestígio físico. (Fromer e Ramires 2008) 

 

 

11 



 

 
 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – VIÇOSA AL 

 Sobre a Lei da Escuta 13.431 nos casos de suspeita de abuso sexual é correto afirmar: 
 

a) Pode ser realizado por qualquer membro do Conselho Tutelar, pode ser repetida inúmeras 

vezes e depois deve-se encaminhar o caso à polícia. 

b) A Escuta deve ser especializada, em forma de entrevista ou em livre narrativa, sem contato 

visual com o acusado, sem tomadas de novos depoimentos quando possível. 

c) O juiz não poderá ouvir a vítima menor de idade. 

d)  O depoimento não tramitará em segredo de justiça. 

 

Questão 32: 

Maria com doze anos, órfã de mãe, seu pai abriu mão de sua guarda em favor de sua tia 

materna, após dois anos, o pai deseja ter a guarda da menor novamente, segundo o Eca art 34º 

responda: 

 
a) O pai tem direito a guarda pois a prioridade é a família Natural 

b) O pai deverá ser ouvido, mas levar-se-á em consideração o desejo da menor pois a 

mesma tem 12 anos. 

c) A tia perderá imediatamente a guarda da menor em favor do pai, sem que o mesmo passe 

por qualquer tipo de avaliação. 

d) A menor será avaliada junto com sua Tia e pai.  

Questão 33:  

O Art. 86º e 87º do Estatuto determina que “A política de atendimento dos direitos da 

criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e 

não-governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios”. Além das 

políticas sociais básicas, fazem parte das linhas de ação da política de atendimento:  

 

I políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que deles 

necessitem. 

 

II serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de 

negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. 

serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes 

desaparecidos.  

 

III Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente.  

políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio 
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familiar e a garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar de crianças e 

adolescentes. 

 

IV campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes 

afastados do convívio familiar e à adoção, especificamente inter-racial, de crianças maiores ou 

de adolescentes, com necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de 

irmãos. 

 

Estão corretas de acordo com o ECA: 

a)  I e II 

b) I, II, III e IV 

c) I e IV  

d) Todas estão erradas. 

 

Questão 34:  

Oatual reconhecimento da proteção integral,art 3º e direito que rege o estatuto da criança 

e do adolescente, reconhece crianças e adolescentes como: 

a) sujeitos de direito que devem ser responsabilizados pela própria situação de irregularidade.  

b) objetos de proteção do Estado e de medidas judiciais, mas que devem ser 

responsabilizados pela própria situação de irregularidade. 

c) sujeitos de direito, devendo o Estado, a família e a sociedade lhes asseguradas direitos 

fundamentais. 

d) objetivos de proteção do Estado e de medida judiciais, sendo o Estado o principal 

responsável por lhes assegurar direitos. 

 

Questão 35: 

Assinale a opção que indica medida de proteção à criança e ao adolescente prevista no 

ECAart 101º e aplicável quando os direitos reconhecidos desse grupo social forem ameaçados 

ou violados. 

a) colocação da criança ou do adolescente em família substituta. 

b) intervenção mínima. 
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c) obrigação de reparar danos. 

d) internação da criança ou do adolescente em estabelecimento educacional 

 

Questão 36: 

De acordo com o ECA,art 241º  o conselho tutelar ao tomar conhecimento de ameaça ou 

violação aos direitos de um adolescente de 17 anos é competente, em regra, para determinar, 

a) destituição da tutela do adolescente. 

b) inclusão do adolescente em programa de acolhimento familiar. 

c) perda da guarda da criança e(ou) do adolescente. 

d) inclusão da criança e(ou) adolescente me programa oficial de proteção, apoio e promoção 

da família, da criança e do adolescente como CRAS e CREAS. 

Questão 37:  

Art. 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por 

qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou 

outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou 

adolescente: (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008) 

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 

2008) 

 

Sobre essa questão é incorreto afirmar: 

 

a) – Assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, cenas ou imagens 

de que trata o caput deste artigo; (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008) 

 

b) – Assegura, por qualquer meio, o acesso por rede de computadores às fotografias, cenas ou 

imagens de que trata o caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008) 

 

c)- Assegura que em caso de adolescentes e adultos não poderá configurar pornografia se e se 

somente se os pais autorizarem. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008) 
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d) § 2o As condutas tipificadas nos incisos I e II do § 1o deste artigo são puníveis quando o 

responsável legal pela prestação do serviço, oficialmente notificado, deixa de desabilitar o 

acesso ao conteúdo ilícito de que trata o caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008) 

Questão 38:  

sobre a alienação Parental lei 12.318 é correto afirmar: 

 
a)  Considera-se ato de alienação parental apenas os casos detectados por equipe 

multiprofissional. 

b) Considera-se ato de alienação parental apenas os casos em que a mãe desqualifica o pai. 

c) Considera-se ato de alienação parental apenas os casos em que avós desqualificam os 

pais. 

d) Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança 

ou adolescente promovida por qualquer pessoa com autoridade e vínculos. 

Questão 39:  

Marque Verdadeiro ou Falso, Art 87º Da Política de Atendimento. 

São linhas de ação da política de atendimento: (Vide Lei nº 12.010, de 2009) 

 

I - Serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social de garantia de proteção 

social e de prevenção e redução de violações de direitos, seus agravamentos ou 

reincidências; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016) 

II - Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de 

negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão; 

III - Serviço de Identificação de crianças e adolescentes desaparecidos; 

IV - Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. 

V –Ações e programas destinados ao período de afastamento do convívio familiar e a garantir 

o efetivo exercício do direito, mesmo em casos de não afastamento da convivência familiar 

de crianças e adolescentes; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) 

VI - Campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes 

afastados do convívio familiar e à adoção, especificamente inter-racial, de crianças 

maiores ou de adolescentes, com necessidades específicas de saúde ou com deficiências 

e de grupos de irmãos. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) 
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a) FVFFVV 

b) VVFVFF 

c) VVFVFV 

d) VFVFV 

Questão 40:  

Segundo o Art 136º é atribuição do conselho: 

Assinale a resposta incorreta. 

a) Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou 

penal contra os direitos da Criança ou Adolescente. 

b) Expedir Notificações  

c) Encaminhar denúncias ao Ministério Público e encaminhar casos para Núcleo 

psicossocial, Creas ou Cras. 

d) Requisitar serviços Públicos nas áreas de saúde, educação, serviços social, previdência, 

trabalho e segurança. 
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