
PROVA CONSELHO TUTELAR 

 

Direito da criança e do Adolescente ECA: 

QUESTÃO 01 
A criança e o (a) adolescente tem garantia de prioridade de acordo 
com o Art.4 do Estatuto da Criança e do Adolescente, diante desta 
afirmação assinale a única alternativa INCORRETA: 

 
a) destinação privilegiada de recursos públicos e privados nas áreas 

relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 

b) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. 

d) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. 

 

QUESTÃO 02 

Paula vai necessitar ser acolhida em uma família substituta. De 

acordo com o artigo 28 do Estatuto da criança e do Adolescente 

“sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente 

ouvido por equipe interprofissional, respeitando seu estágio de 

desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da 

medida, e terá sua opinião devidamente considerada”. Porém caso 

Paula tenha certa idade, será necessário seu consentimento, colhido 

em audiência. Neste caso pergunta-se qual a idade de Paula caso 

seja necessário seu consentimento? 

 

a) 10 anos 

b) 12 anos 

c) 15 anos 

d) 16 anos  

QUESTÃO 03 

Roger fez 15 (quinze) anos recentemente e foi convidado por um 

empresário próximo de onde   reside, para trabalhar de segunda a 

sexta-feira, no horário das 8h00 às 12h00. O jovem rapaz estuda na 

escola diariamente no período vespertino. Com relação ao Direito à 

Profissionalização e à Proteção no Trabalho, é correto afirmar que:  

 

a) Roger só poderá trabalhar se for constatada a absoluta falta de condições 

familiares para o seu sustento. 



 

b) Roger não poderá trabalhar, pois a legislação proíbe qualquer trabalho a 

menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 

anos de idade. 

c) Roger poderá trabalhar, desde que frequente a escola, para ajudar na renda 

familiar e aprender um ofício.  

d) Roger só poderá trabalhar se houver autorização prévia do Conselho Tutelar.  

 

QUESTÃO 04 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), de julho de 1.990, 

reconhece a criança e o adolescente como cidadãos, prevê uma 

política para a infância e a adolescência e garante à criança a mais 

absoluta prioridade no acesso às políticas sociais. Essa é uma 

premissa da:  

 

a) Assistência Integral.  

b) Proteção Integral. 

c) Garantia de Direitos.  

d) Proteção Especial 

 

QUESTÃO 05 

Baseado no Estatuto da Criança e do adolescente relativo a 

vacinação de crianças, é correto afirmar:  

 

a) A partir dos 12 anos a vacinação da criança fica a critério dos pais.  

b) Quando recomendada pelas autoridades sanitárias, a vacinação de crianças 

é obrigatória.  

c) Ficam isentos da responsabilidade de vacinação dos filhos, os pais que não 

acreditam no poder imunizante das vacinas. 

d) A vacinação é obrigatória apenas para crianças abaixo dos 2 anos. 

 

QUESTÃO 06 

Quanto às revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil, 

o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que: 

 

a) Revistas de circulação nacional destinadas ao público infanto-juvenil tem a 

obrigação de discutirem temas relacionados à sexualidade infantil.  

 

b) As ilustrações de revistas, desde que expostas à censura prévia, podem 

conter temas ligados ao mundo adulto.  



c) As revistas e publicações destinadas a crianças e adolescentes não podem 

conter Ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas 

alcoólicas, tabaco e armas. 

 

d) As publicações que contenham material impróprio para o público infanto-

juvenil devem ser comercializadas em embalagem lacrada e por este motivo sem 

a necessidade de advertência quanto ao seu conteúdo. 

 

 

QUESTÃO 07 

Das entidades de acolhimento do ECA (1990). Assinale com verdadeiro 

(V) ou falso (F) as seguintes afirmações e escolha a alternativa que 

corresponde  a resposta correta: 

 

I- O dirigente de entidade que desenvolve programa de acolhimento 
institucional é equiparado ao guardião, para todos efeitos de direito. 
(   ) 

 
II- Os dirigentes de entidades que desenvolvem programas de 

acolhimento familiar ou institucional remeterão à autoridade judiciária, 
no máximo a cada 3 (três) meses, relatório circunstanciado acerca da 
situação de cada criança ou adolescente acolhido e sua família, para 
fins de reavaliação. (     ) 

 
III- Quando se tratar de criança de 0 (zero) a 2 (dois) anos em acolhimento 

institucional, dar-se-á especial atenção à atuação de educadores de 
referência estáveis e qualitativamente significativos, às rotinas 
específicas e ao atendimento das necessidades básicas, incluindo as 
de afeto como prioritárias. (     ) 

 
IV- A entidade que desenvolve programa de internação tem como 

obrigação oferecer atendimento personalizado, em pequenas 
unidades e grupos reduzidos. (     ) 

 

a) V, V, F e V 

b) V, V, V e V 

c) V, F, F e V 

d) V, F, V e V 

 

Legislação Conselho tutelar (10.540/2019) 

QUESTÃO 08 

Assinale a alternativa correta: 

 



a) Constituem penalidades administrativas aplicáveis aos membros do Conselho 

Tutelar: advertência, suspensão do exercício da função e destituição da função. 

b)  Na aplicação das penalidades basta considerar a gravidade da infração, 

c) O resultado de um procedimento administrativo disciplinar deverá ser 

encaminhado ao Presidente do Conselho da Criança e do Adolescente e ao 

Ministério Público. 

d) Constituem penalidades administrativas aplicáveis aos membros do Conselho 

Tutelar: processo administrativo, destituição da função e advertência. 

 

QUESTÃO 09 

Preencha a lacuna com a alternativa correta de acordo com a lei 

n.10.540 de 15 de maio de 2019. 

Ficam regulamentados quatro Conselhos Tutelares no âmbito do 

município de Florianópolis, vinculados administrativamente à 

__________________, como órgãos __________, autônomos e não 

jurisdicionais, encarregados de zelar, em nome da 

__________________________________, pelo cumprimento dos 

direitos das crianças e adolescentes, na forma descrita da Lei 

Federal n.8.068 de 1990 (Estatuto da Criança e Adolescente). 

 

 

a) Prefeitura Municipal de Florianópolis, semi-permanentes, sociedade. 

b) Secretaria Municipal de Assistência Social, permanentes, comunidade local. 

c) Prefeitura Municipal de Florianópolis, permanentes, sociedade. 

d) Secretaria Municipal de Assistência Social, semi-permanentes, comunidade 

local. 

 

QUESTÃO 10 

Assinale a alternativa correta: 

a) O membro do conselho tutelar responde civil, penal e administrativamente 

pelo exercício irregular de suas funções. 

b) O membro do conselho tutelar responde na esfera civil e criminal e apenas 

administrativamente quando o erro for interno. 

c) O membro do conselho tutelar responde civil e administrativamente apenas 

pelo exercício irregular de suas funções. 

d) O membro do conselho tutelar responde civil, penal e administrativamente 

pelo exercício regular de suas funções. 

QUESTÃO 11 



Assinale a alternativa incorreta: 

 

a) É atribuição do Conselho Tutelar: acompanhar a execução das medidas 

aplicadas pelo próprio órgão, zelando pela qualidade e eficácia do 

atendimento prestado pelos órgãos e entidades corresponsáveis.  

 

b) A aplicação de medidas deve favorecer o diálogo e o uso de mecanismos de 

autocomposição de conflitos, com prioridade a práticas ou medidas 

restaurativas, e que, sem prejuízo da busca da efetivação dos direitos da 

criança ou adolescente, atendam sempre que possível às necessidades de 

seus pais ou responsáveis. 

 

c) Atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas 

no art.129, I a VII, da Lei Federal 8.069, de 1990 (ECA) é atribuição do 

Conselho Tutelar. 

 

d) É atribuição do Conselho Tutelar: Fiscalizar, sempre que possível em parceria 

com o Ministério Público e a autoridade judiciária, as atividades públicas e 

particulares de atendimento e os programas e serviços de que trata o art. 37 

da Lei Federal n 8.069 de 1990 (ECA). 

 

 

QUESTÃO 12 

Ao conselho Tutelar NÃO compete: 

 

a) Requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir os 

procedimentos administrativos instaurados. 

 

b) Realizar a guarda provisória e preservação de material com vestígios de 

violência e entregar para o serviço de perícia imediata. 

 

c) Requisitar a expedição de cópias de certidões de nascimento e de óbito para 

criança ou adolescente quando necessário. 

 

d) Propor ações integradas com outros órgãos e autoridades, como as Polícias 

Civil e Militar, Secretarias e Departamentos Municipais, Defensoria Pública, 

Ministério Público e Poder Judiciário. 

 

Lei complementar CMF N063/2003 ESTATUTO DO SERVIDOR 

QUESTÃO 13 

Dentre as diversas incumbências inerentes aos servidores públicos 

municipais, é dever expresso: 

 



a) Exercer com clareza e dedicação as atribuições do cargo. 

b) Manter conduta compatível com a probidade administrativa. 

c) Atender com presteza aos pedidos de informações da Câmara Municipal. 

d) Zelar pela economia do material e preservar o patrimônio ambiental. 

e) Atender com presteza aos pedidos de informações da Assembléia Legislativa. 

 

QUESTÃO 14 

Segundo a Lei Complementar nº 63/2003, constitui vedação ao 

servidor público (assinale a alternativa correta): 

 

a) Manter, sob sua chefia imediata, em cargo comissionado ou função 

gratificada, cônjuge, companheiro ou amigo. 

 

b) Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou para outrem, em detrimento 

da moralidade no exercício da função pública. 

 

c) Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização da 

chefia imediata. 

 

d) Proceder de forma desidiosa ou com falta de decoro, no ambiente de trabalho. 

 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 15 

Segundo a Lei Complementar nº 63/2003, acerca do processo 

administrativo, julgue os itens a seguir, de acordo com a assertiva 

correta: 

 

a) A denúncia apresentada sobre irregularidade praticada por servidor será 

objeto de processo judicial, redigido em linguagem clara e objetiva. 

 

b) A denúncia apresentada sobre irregularidade praticada por servidor será 

objeto de apuração, através da impetração de processo administrativo 

disciplinar, redigido em linguagem clara e objetiva. 

 

c) A denúncia apresentada sobre irregularidade praticada por servidor será 

objeto de apuração, através da instauração de processo administrativo 

disciplinar, redigido em linguagem clara e objetiva. 

 



d) A autoridade que tiver ciência de irregularidade cometida em área de atividade 

sob a sua supervisão, sob pena de responsabilidade administrativa, é obrigada 

a promover a apuração imediata do ilícito. 

 

e) Quando a apuração do fato denunciado confirmar a existência de infração 

disciplinar ou ilícito civil ou penal, o processo será arquivado. 

 

QUESTÃO 16 

A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é 

obrigado a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância 

ou processo administrativo disciplinar. De acordo com a Lei 

Complementar 63/2003, assine a alternativa incorreta: 

 

a) As irregularidades serão apuradas por meio de sindicância investigativa, 

quando a ciência ou notícia do fato não for suficiente para reconhecer sua 

configuração ou para apontar o servidor faltoso. 

 

b) A sindicância investigativa constitui procedimento de caráter preparatório. 

 

c) A sindicância objetiva investigar a falta disciplinar praticada por servidor ou 

pessoa equiparada, quando a complexidade ou os indícios de autoria ou de 

materialidade não justificarem a instauração de procedimento disciplinar 

imediato. 

 

d) É exigido o requisito da estabilidade para o sindicante ou para os membros 

que fizerem parte da comissão de Sindicância Investigativa. 

 

e) A Sindicância Investigativa poderá ser instaurada de ofício. 

 

QUESTÃO 17 

Acerca da jornada laboral do servidor estatutário, assinale a alternativa 

correta: 

 

a) O comparecimento ao serviço será diariamente controlado através de registro 

de frequência mecânico ou eletrônico. 

 

b) O comparecimento ao serviço é obrigatório e será controlado por meio hábil, 

desde que autorizado pelo Chefe do Poder Executivo. 

 

c) A impossibilidade de comparecer ao serviço será comprovada pelo servidor 

através de atestado médico, se as faltas forem de até 04 (quatro) dias. 

 



d) Havendo impossibilidade de comparecer ao serviço, o servidor ou pessoa que 

por ele responda, deverá encaminhar o atestado médico, no prazo de até 72 

(setenta e duas) horas da data em que se iniciou o afastamento do serviço 

por motivo de doença. 

 

Sistema de garantia de direitos 13.431/2017 

QUESTÃO 18 

Complete o art. 1, referente ao Sistema de garantia de Direitos Lei 

n.13.431, de 4 de Abril de 2017: 

“Art. 1º Esta lei normatiza e organiza o sistema de garantia de direitos 

da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, cria 

mecanismos para prevenir e coibir a violência, nos termos do art.227 

da ______________________, da 

________________________________ e seus protocolos adicionais, 

da _______________________________________ das Nações Unidas 

e de outros diplomas internacionais, e estabelece medidas de 

assistência e proteção à criança e ao adolescente em situação de 

violência”. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Constituição Federal, Convenção sobre os Direitos da Criança, Resolução 

n⁰20/2005 do Conselho Econômico e Social. 

 

b) Constituição Federal, Decreto n. 9.603 de 10 de Dezembro de 2018, 

Convenção sobre os Direitos da Criança. 

 

c) Lei 13.431 de 4 de abril de 2017, Convenção sobre os Direitos da Criança, 

Resolução n⁰20/2005 do Conselho Econômico e Social. 

 

d) Convenção sobre os Direitos da Criança, Constituição Federal, Resolução 

n⁰20/2005 do Conselho Econômico e Social. 

 

QUESTÃO 19 

O Art. 5º da lei 13.431 de 4 de abril de 2017 coloca que “ A aplicação 

desta Lei, sem prejuízo dos princípios estabelecidos nas demais 

normas nacionais e internacionais de proteção dos direitos da criança 

e do adolescente, terá como base, entre outros, os direitos e garantias 

fundamentais da criança e do adolescente. Assinale a alternativa que 

NÃO se enquadra neste artigo: 

 

a) receber prioridade absoluta e ter considerada a condição peculiar de 

pessoa em desenvolvimento. 

 



b) ser ouvido e expressar seus desejos e opiniões, assim como permanecer 

em silêncio. 

 

c) ser ouvido sobre situação de violência com criança e adolescente perante 

órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário 

para o cumprimento de sua finalidade. 

 

d) ser ouvido em horário que lhe for mais adequado e conveniente, sempre 

que possível. 

 

 

QUESTÃO 20 

Assinale com verdadeiro (V) ou falso (F), e escolha a alternativa correta 

de acordo com o Art. 14 da lei 13.431 de 4 de abril de 2017, “As políticas 

implementadas nos sistemas de justiça, segurança pública, assistência 

social, educação e saúde deverão adotar ações articuladas, 

coordenadas e efetivas voltadas ao acolhimento e ao atendimento 

integral às vítimas de violência.” Seguindo as seguintes diretrizes: 

 

 

I. abrangência e integralidade, devendo comportar avaliação e atenção 

de todas as necessidades da vítima decorrentes da ofensa sofrida.(   ) 

II. capacitação uma vez ao ano, preferencialmente conjunta, dos 

profissionais. (    ) 

III. celeridade do atendimento, que deve ser realizado imediatamente- ou 

tão logo quanto possível- após a revelação da violência. (    ) 

IV. o atendimento se dá por ordem de chegada ou eventual prejuízo no 

desenvolvimento psicosocial, garantida a intervenção preventiva. (    ) 

 

Alternativas: 

 

a) V, V, V, F 

b) F, F, V, F 

c) V, F, V, F 

d) F, V, F, V 

 

 

QUESTÃO 21 

Art. 21 da lei 13.431 de 4 de abril de 2017 “ Constatado que a criança ou 

adolescente está em risco, a autoridade policial requisitará á autoridade 

judicial responsável, em qualquer momento dos procedimentos de 

investigação e responsabilização dos suspeitos, as medidas de 

proteção pertinentes, entre as quais” (Assinale a CORRETA): 

 



a) Evitar contato direto da criança ou do adolescente vítima ou testemunha 

de violência com o suposto autor da violência. 

 

b) Prestar mais atenção no investigado se morar na mesma residência da 

vítima. 

 

c) Acompanhar o caso e afastar a criança ou adolescente da família de 

origem. 

 

d) Requerer a inclusão da criança ou do adolescente em programa de  

educação complementar. 

 

 

Sistema de Garantia de direitos- Decreto n.9.603, 10 de dezembro de 2018  

 

QUESTÃO 22 

Assinale a alternativa INCORRETA relacionada ao Art. 3º do Decreto 

n.9.603, 10 de dezembro de 2018: “O sistema de garantia de direitos 

intervirá nas situações de violência contra crianças e adolescentes 

com a finalidade de”:  

 

a) Prevenir os atos de violência contra crianças e adolescentes. 

 

b) Prevenir a reiteração da violência já ocorrida. 

 

c) Mapear as ocorrências das formas de violência e suas particularidades 

no território internacional. 

 

d) Fazer cessar a violência quando esta ocorrer. 

 

 

QUESTÃO 23 

Assinale a alternativa que complete o § 2º do Art. 12 “O 

acompanhamento especializado de crianças e adolescentes em 

situação de violência e de suas famílias será realizado _____________ 

no _________________________________- _____, por meio do Serviço 

de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, em 

articulação com os demais serviços, programas e projetos do ______. 

 

a) preferencialmente, no Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social, CREAS, SUAS. 

 

b) obrigatoriamente, Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, 

SUAS. 

 



c) temporariamente, Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, 

SUAS. 

 

d) obrigatoriamente, Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social, CREAS, SUAS. 

 

QUESTÃO 24 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) O depoimento especial é o procedimento perante autoridade judiciária 

com a finalidade de penalizar o agressor. 

 

b) O depoimento especial poderá ser gravado com equipamento que 

assegure a qualidade audiovisual. 

c) O depoimento especial deverá ser conduzido por pessoas capacitadas e 

no ambiente doméstico da criança ou adolescente para evitar 

constrangimento da vítima. 

 

d) A sala de depoimento especial poderá ter sala de observação ou 

equipamento tecnológico destinado ao acompanhamento e à contribuição 

de outros profissionais da área da segurança pública e do sistema de 

justiça.  

 

 

QUESTÃO 25 

No decreto n.9.603, 10 de dezembro de 2018, o Art. 22 traz que “O 

depoimento especial é o procedimento de oitiva de criança ou 

adolescente vítima ou testemunha de violência perante autoridade 

policial ou judiciária com a finalidade de produção de provas”. Assinale 

a alternativa que NÃO está correta: 

 

a) O depoimento especial deverá primar pela não revitimização e pelos 

limites etários e psicológicos de desenvolvimento da criança ou do 

adolescente. 

 

b) A criança ou o adolescente serão respeitados em sua iniciativa de não 

falar sobre a violência sofrida. 

 

c) A autoridade policial ou judiciária deverá analisar se é indispensável a 

oitiva da criança ou adolescente, consideradas as demais provas 

existentes, de forma a preservar sua saúde física e mental e seu 

desenvolvimento moral, intelectual e social. 

 

d) A busca de informações deverá priorizar ouvir os pais da criança e sua 

família antes de ouvir a criança ou adolescente.  

 

 



INFORMÁTICA: 

 

QUESTÃO 26 

Microsoft Excel é um editor de planilhas, que é usado para facilitar a organização 

e o controle de informações das mais variadas rotinas de um escritório ou até 

mesmo da vida pessoal do usuário. Dentre as alternativas a seguir assinale a 

FALSA: 

 

a) O Microsoft Excel permite a criação de gráficos baseados nas 

informações inseridas nas células da planilha do usuário. 

 

b) Para inserir dados na planilha do Microsoft Excel, basta selecionar 

uma célula e digitar as informações, em seguida pressione ENTER ou 

se preferir, selecione a tecla TAB para mudar para a próxima célula. 

Para a inserção de novos dados em uma outra linha, pressione a 

combinação ALT+ENTER. 

 

c) O Microsoft Excel não permite que sejam 

feitas operações matemáticas básicas, como adição, subtração, 

multiplicação ou divisão, combinação de números e produção de 

resultados numéricos, por meio de operadores aritméticos. 

 

d) Para imprimir uma planilha no Microsoft Excel, selecione a célula para 

visualização, o usuário deve clicar no menu superior em ARQUIVO e 

na sequência clicar em IMPRIMIR. Outra alternativa para executar a 

mesma função é acionar o atalho CTRL+P. 

 

e) As planilhas criadas no Microsoft Excel podem ser alteradas/editadas 

por qualquer usuário, uma vez que compartilhadas e não estando em 

modo protegido/leitura. 

 

QUESTÃO 27 

 

No Microsoft Word, é possível ser feita a configuração de orientação de 

documento em duas formas, assinale a alternativa correta: 

 
 

a) Retrato e Paisagem 

b) Horizontal e Vertical 

c) Côncava e Convexa 



d) De cima para baixo 

e) Esquerda e Direita 

 

QUESTÃO 28 

O Microsoft Word apesar de ser um editor de textos, permite que sejam 

inseridas informações criadas a partir de outros aplicativos do Microsoft 

Office, como por exemplo uma tabela gerada a partir de informações 

inseridas no Microsoft Excel. Qual o atalho de comando que permite que 

estas informações sejam copiadas para a área de transferência do 

sistema operacional para sua inserção no documento? 

 

a) Crtl+P 

b) Ctrl+U 

c) Crtl+Shift+S 

d) Ctrl+C / Ctrl+V 

e) Crtl+Shift+Esc 

 

QUESTÃO 29 

A tecnologia teve um avanço significativo no que diz respeito ao transporte 

e envio de dados. Diante desta frase, qual dos meios abaixo não pode ser 

usado para envio, transporte, disponibilização on-line ou transferência de 

dados entre pessoas e equipamentos: 

 

a) Bluetoth 

b) PenDrive 

c) HD Externo 

d) Nuvem/Cloud/Drive Virtual 

e) Mouse  

 

QUESTÃO 30 

A necessidade de medidas de segurança para a garantia das informações 

armazenadas em nossos computadores a cada dia se tornam mais 

necessárias. Porém, nem sempre o uso de um antivírus garante que não 

ocorram invasões, vazamentos de dados ou até mesmo a perda destes. 

A principal forma de evitar danos causados por softwares maliciosos dos 

quais hackers ou pessoas mal intencionadas se utilizam para terem 

acesso a seu computador é: 

 

a) O uso de webmail para envio e recebimento. 

b) Fazer backup em mídia externa semanalmente. 

c) Manter contato e compartilhar documentos apenas com conhecidos. 

d) Possuir ferramentas de segurança instaladas em seu computador. 

e) Usar navegadores que permitam o uso de identidade anônima. 

 

 



 

 

 


