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PROCESSO SELETIVO 

CONSELHO TUTELAR 2019 

INTRUÇÕES 

 

01 – Este caderno de provas contém 30 questões de múltipla escolha. 

02 – Para cada questão existe apenas uma resposta correta. 

03 – Leia atentamente a questão no Caderno de Provas e escolha à alternativa que 

julgar correta. 

04 – Marque as respostas com esferográficas azul ou preta na Folha de Respostas. 

05 – As respostas à grafite ou rasuras serão consideradas erradas, na Folha de 

Respostas. 

06 – Faça a sua prova em silêncio, para que todos façam também. 

07 – Não será permitida qualquer espécie de consulta. 

08 – Não será fornecido outro Caderno de Provas, exceto no caso do item 10. 

09 – O tempo de duração da prova é aquele anotado na lousa. 

10 – Verifique se a prova contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas 

trocadas, falta de questão etc. 

Encontrando falhas, levante a mão. O fiscal atenderá você e trocará o seu caderno. 

11 – Ao concluir entregue ao fiscal o Caderno de Provas e a Folha de Resposta 

devidamente preenchida e assinada. 

 

Candidato:_____________________________________________________________ 

Numero de inscrição: ____________________________________________________ 

 

Monte Belo, 24 de Novembro de 2019. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

01.  A respeito das disposições sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, estabelecidas na Lei Municipal nº 2.709, de 31 de dezembro de 2014, 

que dispõe sobre a reformulação da política municipal de atendimento aos direitos da 

criança e do adolescente, assinale a alternativa correta: 

a) O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é órgão deliberativo 

e controlador da política de atendimento, sendo seus membros eleitos pela população 

municipal. 

b) O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é órgão 

deliberativo, de fiscalização e de execução da política de atendimento, sendo seus 

membros escolhidos através de concurso público.  

c) O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é órgão de execução 

do atendimento, sendo seus membros escolhidos pela Câmara Municipal.  

d) O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é órgão deliberativo 

e controlador da política de atendimento, observada a composição paritária de seus 

membros. 

 

02. A Lei Municipal nº 2.709, de 31 de dezembro de 2014, estabelece as competências 

do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Assinale a alternativa 

que NÃO corresponde a uma delas: 

a) executar a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, 

fixando prioridades para consecução das ações, assim como avaliando e controlando 

seus resultados; 

b) deliberar sobre os recursos financeiros vinculados ao Fundo Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente; 

c) opinar sobre os critérios, formas e meios de fiscalização das iniciativas que envolvam 

crianças e adolescentes e que possam afetar seus direitos; 

d) apresentar sugestões quando da elaboração do orçamento municipal destinado à 

assistência social, saúde e educação, bem como quanto ao funcionamento dos 

Conselhos Tutelares, indicando as modificações necessárias à consecução da política 

formulada.  
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03. A respeito da constituição, composição e estrutura do Conselho Municipal, julgue os 

itens a seguir como verdadeiros ou falsos: 

(  ) O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, vinculado ao 

Gabinete do Prefeito, será constituído por 06 (seis) membros titulares e 06 (seis) 

membros suplentes, composto paritariamente pelas instituições governamentais e não 

governamentais e da Justiça da Infância e da Juventude.  

(  ) A indicação de dois representantes, titulares e suplentes, da Justiça da Infância e da 

Juventude será feita pelo Promotor de Justiça  da comarca do município de Monte Belo-

MG. 

(  ) A função do conselheiro municipal será considerada serviço público relevante, 

sendo seu exercício prioritário e justificadas as ausências a qualquer outros serviços, 

quando determinadas pelo comparecimento a sessões do CMDCA ou pela participação 

em diligências autorizadas por este.  

a) F, F, V; 

b) V, V, F; 

c) V, F, F; 

d) V, F, V. 

 

04. De acordo com a Lei Municipal nº 2.709, de 31 de dezembro de 2014, constituirão 

receitas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, EXCETO: 

a) dotação consignada anualmente no orçamento do Município, destinada ao 

atendimento de suas finalidades; 

b) doações, auxílios, contribuições e legados que lhe venham a ser destinados; 

c) valores provenientes de multas decorrentes de condenações em ações civis ou de 

imposição de penalidades administrativas previstas na Lei Federal nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990; 

d) 2% (dois por cento) da arrecadação municipal dos impostos. 

 

05. Conforme previsão da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente) para candidatura a membro do Conselho Tutelar são exigidos 

alguns requisitos. Assinale a alternativa que NÃO contém um deles: 

a) reconhecida idoneidade moral; 

b) curso superior; 
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c) idade superior a vinte e um anos; 

d) residir no município. 

 

06. A Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) determina que: Lei 

municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho 

Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, aos quais é 

assegurado o direito a: 

a) gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da 

remuneração mensal; licença-maternidade; licença-paternidade; gratificação natalina; 

licença para tratamento de assuntos particulares. 

b) gozo de férias anuais remuneradas; licença-maternidade; gratificação natalina; férias 

prêmio; licença para o tratamento de saúde em pessoa da família. 

c) cobertura previdenciária; gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um 

terço) do valor da remuneração mensal; licença-maternidade; licença-paternidade; 

gratificação natalina. 

d) cobertura previdenciária; gozo de férias anuais remuneradas; licença-maternidade; 

gratificação natalina; férias prêmio; licença para o tratamento de saúde em pessoa da 

família. 

 

07. A respeito das atribuições do Conselho Tutelar, de acordo com a Lei nº 8.069/90, 

Estatuto da Criança e do Adolescente, julgue os itens a seguir como “V” para 

verdadeiros e “F” para falsos: 

(  ) É atribuição do Conselho Tutelar determinar a perda ou suspensão do poder familiar, 

após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à 

família natural;  

(  ) É atribuição do Conselho Tutelar atender crianças e adolescentes que necessitem de 

medidas de proteção ou que tenham cometidos atos infracionais; 

(  ) É atribuição do Conselho Tutelar encaminhar ao Ministério Público notícia de fato 

que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou 

adolescente; 

(  ) É atribuição do Conselho Tutelar atender os pais ou responsável, não podendo, 

porém, aconselhá-los; 
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 (  ) É atribuição do Conselho Tutelar 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; 

(  ) As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade 

judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. 

Assinale a alternativa que corresponde à sequência correta: 

a) F, V, V, F, V, V; 

b) V, V, F, V, F, F; 

c) V, F, F, V, F, V; 

d) F, V, F, V, F, V. 

 

08. Considere a seguinte situação: João Gabriel, com 17 anos, 11 meses e 29 dias de 

idade, cometeu homicídio por motivo fútil em face de Felisberto. Neste caso, João 

Gabriel cometeu: 

a) crime;  

b) ato infracional; 

c) infração administrativa. 

d) contravenção penal; 

 

Para responder às questões de nº 09 e 10, considere a seguinte situação hipotética:  

Luiz Alberto, adolescente com 16 anos de idade, é apreendido em flagrante por ter 

desferido socos contra Joaquim e levado seu celular, além da quantia de R$ 200,00 

(duzentos reais) em dinheiro. Na ocasião, Luiz Alberto portava sua carteira de 

identidade. 

 

09. A respeito dessa situação, assinale a alternativa correta: 

a) A apreensão de Luiz Alberto e o local onde se encontra recolhido deverão ser 

comunicados à autoridade judiciária competente e à sua família do apreendido ou à 

pessoa por ele indicada no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.  

b) O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, 

devendo ser informado acerca de seus direitos. 

c) Embora civilmente identificado, Luiz Alberto poderá ser submetido à identificação 

compulsória pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais. 
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d) A apreensão em flagrante de Luiz Alberto é ilegal porque nenhum adolescente será 

privado de sua liberdade senão em por ordem escrita e fundamentada da autoridade 

judiciária competente. 

 

10. Os fatos narrados ensejarão a abertura de um processo judicial, no qual será 

assegurado a Luiz Alberto:  

a) a garantia de solicitar a presença de advogado, mas não de seus pais ou responsável; 

b) direito de ser ouvido por intermédio de seu advogado pela autoridade competente; 

c) a garantia de igualdade na relação processual, não podendo, porém, confrontar-se 

com vítimas e testemunhas, em razão da preservação de sua intimidade, e produzir todas 

as provas necessárias à sua defesa. 

d) pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante citação ou 

meio equivalente. 

 

11. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao 

adolescente algumas medidas. De acordo com a Lei nº 8.069/90, Estatuto da Criança e 

do Adolescente, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as 

circunstâncias e a gravidade da infração. 

b) Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho 

forçado. 

c) Em situações extremamente graves nas quais a conduta do adolescente seja cruel e 

violenta, será admitida a prestação de trabalho forçado. 

d) Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento 

individual e especializado, em local adequado às suas condições. 

 

12. Com relação às medidas socioeducativas previstas na Lei nº 8.069/90, Estatuto da 

Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta: 

a) Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá 

determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento 

do dano, ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. 

b) A advertência consistirá em admoestação verbal, sem a necessidade de sua 

transcrição e registro.  
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c) A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas remuneradas 

de interesse geral, por período não excedente a seis meses, junto a entidades 

assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres. 

d) A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de um ano, podendo a qualquer 

tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o 

Ministério Público e o defensor. 

 

13. A Lei nº 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, determina que “a 

internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, 

excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.” A 

respeito da internação assinale a alternativa correta: 

a) Como regra, não será permitida a realização de atividades externas, salvo expressa 

determinação judicial em contrário. 

b) A internação deve ser estabelecida sempre por prazo determinado, o qual não 

excederá a três anos. 

c) A liberação será compulsória aos dezoito anos de idade. 

d) A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local 

distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de 

idade, compleição física e gravidade da infração. 

 

14. A Lei nº 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, determina quais são, entre 

outros, os direitos do adolescente privado de liberdade. Assinale a alternativa que não 

corresponde a um deles: 

a) permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de 

seus pais ou responsável; 

b) liberação de atividades pedagógicas; 

c) habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade; 

d) ter acesso aos meios de comunicação social.  

 

15. A respeito do funcionamento do Conselho Tutelar, previsto na Lei Municipal nº 

2.709, de 31 de dezembro de 2014, assinale a alternativa correta: 

a) O Conselho Tutelar terá atendimento garantido na sua sede de 4 (quatro) horas 

diárias, de segunda a sexta-feira, perfazendo um total semanal de 20 (vinte) horas.  
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b) Os conselheiros poderão mediante autorização expressa do Prefeito Municipal, se 

revezarem em escalas de horários e plantões que permitam maior eficiência no 

atendimento.  

c) Fora do horário oficial de funcionamento, à noite, nos feriados e fins de semana, o 

atendimento a denúncias, consultas e reclamações será efetuado em situações 

emergenciais, conforme escala de plantão a ser estabelecida pelo Regimento Interno. 

d) Fora do horário oficial de funcionamento, à noite, nos feriados e fins de semana, o 

atendimento a denúncias, consultas e reclamações será efetuado diretamente ao 

Promotor de Justiça de plantão e encaminhados ao Conselho Tutelar para apuração no 

primeiro dia útil subsequente. 

 

16. Ao analisar a documentação dos Pre- Candidatos ao Conselho Tutelar, a comissão 

Especial Eleitoral observou as seguintes relações de parentesco: 

 Maria e seu sogro José se candidataram 

 Joaquina é irmã da promotora com atuação na Vara da Infância e da 

Juventude do Município. 

 Pedro e seu enteado se candidataram 

 Luiz e seu ex-cunhado Rodolfo se candidataram. 

Referente aos dados acima marque a alternativa correta: 

a)Todos poderão servir no mesmo conselho tutelar 

b)Apenas Luiz e Rodolfo poderão atuar no mesmo Conselho Tutelar 

c)Apenas Joaquina esta impedida de atuar no Conselho Tutelar 

d)Todos estão impedidos de atuar no Conselho Tutelar  

 

17. Tereza deverá ser colocada em família substituta. De acordo com o artigo 28, 

parágrafo segundo, do ECA, para que isso aconteça, será necessário seu consentimento, 

colhido em audiência, caso ela já tenha completado: 

a) 8 anos 

b) 10 anos 

c) 11 anos 

d) 12 anos 
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18. A guarda, a tutela e a adoção são consideradas, conforme dispõe o artigo 28 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente: 

a) formas de colocação em família substituta. 

b) direitos fundamentais constitucionais. 

c) medidas de acolhimento institucional. 

d) institutos da filiação natural. 

 

19. É CORRETO afirmar que no ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente: 

a) Permanece o termo pátrio poder, pois o poder e a responsabilidade da família 

pertence ao pai. 

b) Permanece o termo mátrio poder, pois são as mães que hoje se responsabilizam pelos 

filhos. 

c) O termo pátrio poder foi substituído por poder familiar. 

d) O termo pátrio poder foi substituído por empoderamento da criança e do adolescente. 

 

20. O ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre: 

a) As relações entre pais e filhos. 

b) As relações do adolescente com a lei. 

c) As obrigações da família com a criança e o adolescente. 

d) A proteção integral à criança e ao adolescente. 

 

21. Possuem direito à assistência judiciária gratuita: 

a) Todos que dela necessitarem, por meio de defensor público ou advogado nomeado. 

b) Somente crianças e adolescentes órfãos, por meio de defensor público ou advogado 

nomeado. 

c) Todos que dela necessitarem, por meio de auxilio de ONGs ou igrejas. 

d) Somente crianças e adolescentes de escolas públicas, por meio de defensor público 

ou advogado nomeado. 

 

22. Assinale a alternativa incorreta. O conselheiro Tutelar terá seu mandado suspenso 

ou cassado se: 

a) Receber em razão do cargo benefícios, gratificação ou propina. 

b) Omitir se perante situação que infringe os direitos da criança ou adolescente. 
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c) Manter conduta publica e particular ilibada. 

d) Romper sigilo em relação aos casos analisados 

 

23. Debora teve um bebê e quando ainda estava amamentando foi submetida à medida 

de privativa de liberdade. A mãe de Debora ficou responsável pelo bebê procurou o 

conselho tutelar de seu município para obter informações a respeito dos direitos do neto 

quanto ao aleitamento materno. Assinale a alternativa CORRETA quanto à informação 

que deve ser prestada: 

a) O bebê não tem direito à amamentação, pois a mãe está em medida privativa de 

liberdade, conforme Art. 9º do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. 

b) Conforme o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente –, o conselho tutelar deverá 

providenciar uma voluntária que continuará amamentando o bebê enquanto a mãe 

estiver submetida à medida privativa de liberdade.  

c) Conforme o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente –, o aleitamento materno 

será realizado uma vez por semana nas dependências do conselho tutelar. 

d)  Conforme o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente –, 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. 

 

24. Pode-se afirmar em relação ao Conselho Tutelar, EXCETO: 

a) É um Órgão Jurisdicional 

b) É um Órgão Autônomo 

c) É um Órgão Permanente 

d) É um Serviço Público Relevante 

 

25. O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, considera criança a pessoa 

a) entre doze e dezesseis anos incompletos. 

b) entre quatro e doze anos incompletos. 

c) até doze anos de idade incompletos. 

d) até quatorze anos de idade incompletos. 

 

 



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE DE MONTE BELO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
Lei Federal nº 8.069/93        Lei Municipal nº 2.709/14 

 
 
26. Dentre os princípios que regem a aplicação das medidas especificas de proteção do 

ECA, está: 

a) Proteção integral e prioritária. 

b) Responsabilidade primária e solidária do poder público. 

c) Quebra da privacidade, com o intuito de promover a proteção a qualquer custo. 

d) Interesse superior da criança e do adolescente  

 

27. 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. 

d) Pena Privativa de liberdade em regime fechado em meio a adultos. 

 

28. São princípios que deverão ser adotados pelas entidades que desenvolvam 

programas de acolhimento familiar ou institucional: 

I. Integração em família substituta, não considerando os recursos de manutenção na 

família natural ou extensa; 

II. Desmembramento de grupos de irmãos; 

III. Atendimento personalizado e em pequenos grupos; 

IV. Preparação gradativa para o desligamento. 

Dos itens acima: 

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 

b) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

c) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

d) Todos os itens estão corretos. 

 

29. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os 

direitos reconhecidos na Lei nº 8.069/90 forem ameaçados ou violados, exceto: 

a) Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. 

b) Em razão de sua conduta. 

c) Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. 

d) Em razão de sua condição de saúde mental. 
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30. O conselho tutelar é um órgão autônomo, sendo assim, assinale a alternativa correta: 

a)Sua autonomia é total, não estando este vinculado a nenhum órgão, mesmo que do 

ponto de vista administrativo 

b)Seus atos não deverão ser revistos ou fiscalizados sob nenhum aspecto 

c) O conselho tutelar é livre para tomar suas próprias decisões quando deliberado pelo 

colegiado 

d)O conselho tutelar integra e subordina suas decisões ao Ministério Publico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASCUNHO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE DE MONTE BELO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
Lei Federal nº 8.069/93        Lei Municipal nº 2.709/14 

 
 

Candidato:_____________________________________________________________ 

Numero de inscrição:____________________________________________________ 

FOLHA DE RESPOSTA 

 Nº A B C D 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     


