
PROVA DE AFERIÇÃO DE CONHECIMENTOS 

 

CONSELHO TUTELAR – PLANURA – MINAS GERAIS 

Mandato: 2020/2023 

 

23/06/2019 

 

Candidato (a)  

Inscrição  

 

Informações ao candidato: 

 

1. Para a realização deste exame, você está recebendo este CADERNO DE 

QUESTÕES. 

2. No momento oportuno, lhe será entregue a sua FOLHA DE RESPOSTAS 

DEFINITIVA, NÃO SÃO ACEITOS ERROS.  

3. Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES possui 30 (trinta) questões, 

numeradas de 01 a 30. Para cada questão existe apenas uma resposta correta, que 

deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS, com caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta 

4. NÃO DEIXE DE ASSINAR A SUA FOLHA DE RESPOSTAS.  

5. Você terá 03(três) horas para responder a todas às questões e preencher a 

FOLHA DE RESPOSTAS. 

6. Nenhum candidato poderá sair da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos 

do início da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 

7. O PORTE de quaisquer fontes de consulta, aparelhos de comunicação - 

inclusive telefone celular - e/ou de registro de dados, a qualquer momento, 

caracteriza TENTATIVA DE FRAUDE, procedendo-se à retirada imediata do 

candidato e a sua ELIMINAÇÃO SUMÁRIA do certame. Será igualmente 

excluído o candidato surpreendido em comunicação com outros candidatos. Ao 

concluir a prova, o candidato terá que devolver a FOLHA DE RESPOSTAS 

devidamente ASSINADA, bem como este CADERNO DE QUESTÕES. 

8. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato.  

 



GABARITO DO CANDIDATO(A) 

PROVA DE AFERIÇÃO DE CONHECIMENTOS 

CONSELHO TUTELAR – PLANURA – MINAS GERAIS 

Mandato: 2020/2023 

23/06/2019 

Candidato (a)  

Inscrição  

 

1 A B C D 

2 A B C D 

3 A B C D 

4 A B C D 

5 A B C D 

6 A B C D 

7 A B C D 

8 A B C D 

9 A B C D 

10 A B C D 

11 A B C D 

12 A B C D 

13 A B C D 

14 A B C D 

15 A B C D 

16 A B C D 

17 A B C D 

18 A B C D 

19 A B C D 

20 A B C D 

21 A B C D 

22 A B C D 

23 A B C D 

24 A B C D 

25 A B C D 

26 A B C D 

27 A B C D 

28 A B C D 

29 A B C D 

30 A B C D 

 

 

 

ESTA FOLHA O (A) CANDIDATO (A) PODERÁ LEVAR PARA CASA E 

CONFERIR APÓS A PUBLICAÇÃO DO GABARITO. 

 

 

 

 



PROVA OBJETIVA 

 

 

Lei Federal Nº 8069, de 13 de Julho de 1990  

 

Lei Municipal Nº1038, de 18 de Setembro de 2014  

 

 
Questão 1 

As atribuições do Conselho Tutelar incluem: 

 

(A) recolhimento de crianças e adolescentes em situação de rua;  

(B) realizar tratamento para crianças e adolescentes usuários de drogas; 

(C) participar na audiência de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação;  

(D) requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário. 

 

Questão 2 

O direito à liberdade da criança e do adolescente compreende os seguintes aspectos, EXCETO: 

 

(A) ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, sem nenhuma restrição  legal; 

(B) opinião e expressão; 

(C) crença e culto religioso; 

(D) brincar, praticar esportes e divertir-se; 

 

Questão 3 

Qual é o tempo do mandato eletivo de um Conselheiro Tutelar: 

 

(A) 3 Anos 

(B) 4 Anos 

(C) 5 Anos 

(D) 8 Anos 

 

Questão 4 

Cabe ao conselheiro tutelar aplicar:  

 

(A) Medidas de internação.  

(B) Medidas de proteção.  

(C) Medida socioeducativa em meio aberto.  

(D) Medidas de acolhimento em família substituta.  

 

Questão 5 

Qual é a idade mínima para concorrer ao Conselho Tutelar: 

 

(A) 20 Anos 

(B) 18 Anos 

(C) 25 Anos 

(D) 21 Anos 

 

Questão 6 

De acordo com o ECA, as crianças menores de ________ anos somente poderão ingressar e permanecer 

nos locais de apresentação ou exibição de espetáculos públicos quando acompanhadas dos pais ou 

responsável.  

A alternativa que preenche a lacuna em branco é:  

 

(A) sete  

(B) oito  

(C) dez  

(D) onze  

 

 



Questão 7 

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma criança e um adolescente se enquadram nas 

seguintes faixas etárias:  

 

(A) Criança até 12 anos incompletos; Adolescente entre 12 e 17 anos.  

(B) Criança até 12 anos completos; Adolescente entre 12 e 18 anos.  

(C) Criança até 12 anos incompletos; Adolescente entre 12 e 18 anos.  

(D) Criança até 11 anos incompletos; Adolescente entre 11 e 18 anos.  

 

Questão 8 

São direitos fundamentais, dentre outros, da criança e do adolescente, EXCETO: 

  

(A) Direito à Vida e à Saúde;  

(B) Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e o Lazer;  

(C) Direito ao Trabalho. 

(D) Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho;  

 

Questão 9 

Quantos candidatos ao Conselho Tutelar tomam posse após as eleições: 

 

(A) 5 

(B) 7 

(C) 3 

(D) 9 

 

Questão 10 

São assegurados, dentre outros, direitos sociais ao conselheiro tutelar, EXCETO: 

 

(A) Irredutibilidade de subsídios 

(B) Repouso semanal sem remuneração. 

(C) Décimo terceiro salário 

(D) Licença por motivo de doença própria ou de pessoa da família. 

 

Questão 11 

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o poder familiar será exercido pelo pai e pela mãe, em:  

 

(A) prioridade da Mãe;  

(B) prioridade do Pai;  

(C) igualdade de condições;  

(D) prioridade do mais velho;  

 

Questão 12 

A diretora de uma Escola Municipal tomou conhecimento, por meio de uma professora, que um de seus 

alunos costuma ser agredido pelo pai. Neste caso, observando o que está no ECA, a diretora deve: 

 

(A) ignorar o fato.  

(B) comunicar o fato ao Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais.  

(C) denunciar o pai somente à polícia.  

(D) não deve tomar nenhuma medida, pois não é de sua competência, uma vez que o fato ocorreu fora da 

escola.  

 

Questão 13 

Assinale a alternativa correta. 

Perderá o mandato o conselheiro tutelar que: 

 

(A) Não usar da função em benefício próprio. 

(B) Aplicar medida de proteção contrariando a decisão colegiada do Conselho Tutelar. 

(C) Não for condenado por ato de improbidade administrativa. 

(D) Cumprir com o estatuto rigorosamente. 

 

 

 



Questão 14 

É proibida a venda à criança ou ao adolescente de, dentre outras, os seguintes produtos: 

I - armas, munições e explosivos; 

II - bebidas alcoólicas; 

III - produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica ainda que por utilização 

indevida; 

 

Estão corretas quais assertivas: 

(A) I e II 

(B) I e III 

(C) Apenas I 

(D) I, II, III 

 

Questão 15 

São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias, marque a alternativa incorreta. 

 

(A) Pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante citação ou meio equivalente; 

(B) Igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas 

as provas necessárias à sua defesa; 

(C) Defesa técnica por advogado; 

(D) Assistência judiciária gratuita, mas não integral aos necessitados, na forma da lei; 

 

Questão 16 

Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar, dentre outras, ao 

adolescente as seguintes medidas: 

I - advertência; 

II - obrigação de reparar o dano; 

III - prestação de serviços à comunidade; 

IV - liberdade assistida; 

V - inserção em regime de semi-liberdade; 

 

Estão corretas quais assertivas: 

(A) I e II 

(B) I, II, III, IV, V 

(C) Apenas I 

(D) Apenas II 

 

Questão 17 

São atribuições do Conselho Tutelar, dentre outras, marque a alternativa incorreta. 

 

(A) Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105. 

(B) Atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no art. 129, I a VII; 

(C) Não expedir notificações; 

(D) Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário; 

 

Questão 18 

São impedidos de servir no mesmo Conselho: 

I- marido e mulher, ascendentes e descendentes. 

II- sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e 

enteado. 

III – Amigos íntimos ou inimigos capitais. 

 

Qual das assertivas está incorreta: 

 

(A) I 

(B) II 

(C) I e II 

(D) III 

 

 

 

 



Questão 19 

São requisitos para a concessão de pedidos de colocação em família substituta, dentre outros, exceto uma. 

Marque a alternativa incorreta. 

 

(A) Qualificação completa do requerente e de seu eventual cônjuge, ou companheiro, com expressa 

anuência deste. 

(B) Indicação de eventual parentesco do requerente e de seu cônjuge, ou companheiro, com a criança ou 

adolescente, especificando se tem ou não parente vivo. 

(C) Indicação do cartório onde foi inscrito nascimento, anexando, obrigatoriamente e sem nenhuma 

possibilidade contrária, uma cópia da respectiva certidão. 

(D) Qualificação completa da criança ou adolescente e de seus pais, se conhecidos. 

 

Questão 20 

Ao relacionarmos o Conselho Tutelar com o Ministério Público é de competência do Conselho: 

 

(A) Fiscalizar todas as suas decisões. 

(B) Denunciar irregularidades do Poder Judiciário. 

(C) Prestar monitoramento em programas de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, em 

casos de fiscalização. 

(D) Representar em casos de perda ou suspensão do poder familiar. 

 

Questão 21 

São direitos fundamentais da criança e do adolescente, EXCETO: 

 

(A) Direito à Vida e à Saúde. 

(B) Direito ao trabalho. 

(C) Direito à Convivência Familiar e Comunitária. 

(D) Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho. 

 

Questão 22 

De acordo com a Lei 8.069, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale qual 

alternativa é válida: 

 

(A) É dever propiciar o cuidado à criança e ao adolescente a fim de protegê-los de situações desumanas. 

(B) Em casos de maus-tratos a criança e/ou adolescente, é vedada a interferência do conselheiro, se esta 

for feita por seus responsáveis. 

(C) A violabilidade da integridade física, psíquica e moral de um adolescente pode ser concedida caso 

esse adolescente seja usuário de drogas. 

(D) Após confirmação de maus-tratos a criança ou adolescente, deve-se comunicar ao Juizado 

Especial, sem necessidade de outras providências legais. 

 

Questão 23 

É motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar, EXCETO: 

 

(A) a falta ou a carência de recursos materiais; 

(B) a convivência com pessoas dependentes de substâncias entorpecentes; 

(C) a negligência no processo de educação dos filhos menores de idade; 

(D) o não cumprimento pelos pais das determinações judiciais; 

 

Questão 24 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se ato infracional: 

 

(A) a conduta descrita como crime, em que a pena não seja superior a 05 anos. 

(B) a conduta descrita como crime ou contravenção penal, em que a pena não seja superior a 02 anos. 

(C) a conduta descrita como contravenção penal, em que a pena não seja superior a 01 ano. 

(D) A conduta descrita como crime ou contravenção penal. 

 

 

 

 

 

 



Questão 25 

De acordo com o artigo 95 do ECA, as entidades de atendimento serão fiscalizadas pelo: 

 

(A) Judiciário e Conselho Tutelar. 

(B) Judiciário e Ministério Público. 

(C) Conselho tutelar e Ministério Público. 

(D) Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar. 

 

Questão 26 

Conforme o artigo 28 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a guarda, a adoção e a tutela representam: 

 

(A) formas de acolhimento institucional. 

(B) direitos constitucionais garantidos por lei. 

(C) acolhimento do menor em uma família substituta. 

(D) institutos de reconhecimento da filiação natural. 

 

Questão 27 

Todas as despesas e custeio necessários para a realização de todo o processo de escolha dos conselheiros 

tutelares ficarão a cargo exclusivo do Poder Executivo municipal, por meio da Secretaria ____________ . 

 

Qual alternativa preenche a lacuna? 

 

(A) Secretaria Municipal de Educação 

(B) Secretaria Municipal de Governo 

(C) Secretaria Municipal de Assistência Social 

(D) Secretaria Municipal de Saúde 

 

Questão 28 

Havendo empate na votação, será considerado eleito o candidato que, sucessivamente: 

 

I – Apresentar melhor desempenho na prova de conhecimento. 

II – Apresentar maior tempo de atuação na área da Infância e Adolescência. 

III – Residir a mais tempo no município. 

IV – Tiver menor idade. 

 

Qual das assertivas está incorreta? 

 

(A) I 

(B) II 

(C)III 

(D) IV 

 

Questão 29 

O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é gerido e administrado por qual conselho? 

 

(A) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

(B) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente infrator. 

(C) Conselho Municipal dos Direitos da Criança, idoso e do Adolescente 

(D) Conselho Municipal da Saúde, Segurança e Criança. 

 

Questão 30 

As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revisadas mediante provocação da parte interessada 

por qual poder? 

 

(A) Executivo 

(B) Legislativo 

(C) Judiciário 

(D) Ministério Público 

 

 

“As raízes do conhecimento são amargas, mas os frutos são doces.” – Aristóteles 

Boa Prova! 


