REFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E BEM ESTAR SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
AV JK Nº 396- CENTRO- CEP: 35585-000
Tel: (37) 3324-1303 - Pimenta / MG

Email: cmdca@pimenta.mg.gov.br

NSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE DO
MUNICÍPIO DE PIMENTA-MG
1. Inicie a prova preenchendo os dados de identificação na FOLHA DE RESPOSTA.
2. Esta prova contém 30 questões objetivas. As questões de 01 a 20 versando sobre o ECA tem
peso 3,5 pontos; 10 questões versando sobre Língua Portuguesa sendo que as 05 primeiras tem
peso 3,5 pontos e as 05 restantes tem peso 2,5 pontos, totalizando 100 pontos.
3. Cada questão objetiva possui 04 (quatro) alternativas de múltipla escolha (A - B - C- D).
4. Caso apresente defeito de impressão ou falta de questão, solicite ao fiscal outra prova.
5. O cartão de resposta apresenta uma linha para cada questão onde o candidato deverá assinalar
com um X a coluna correspondente a alternativa escolhida como correta.
7. As questões que estiverem rasuradas ou que possuírem mais do que uma alternativa assinalada
serão automaticamente consideradas como incorretas.
8. O tempo de duração das provas é de 3 (três) horas, já incluído o tempo destinado ao
preenchimento do cartão de resposta. Inicio previsto para às 09:00 horas e término às 12:00 horas.
9. O candidato só poderá deixar a sala 1 (uma) hora após o início da prova.
10. O candidato não poderá levar o caderno da prova.
11. Saídas da sala com retorno somente serão permitidas para idas ao banheiro e acompanhadas de
um fiscal.
12. Será fornecido ao candidato um gabarito para ser preenchido e utilizado para sua própria
conferência.
13. Ao término das provas, entregue ao fiscal a Folha de Respostas devidamente preenchida e
assinada juntamente com o caderno da prova.
14. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que todos tenham terminado a prova
ou o prazo para execução desta seja esgotado.
15. O gabarito oficial, o caderno das provas e a lista dos aprovados serão publicados no Quadro de
Aviso da Prefeitura e na Secretaria Municipal de Assistência Social em data de 12/03/2018.
16. Serão aceitos os recursos devidamente fundamentados até 2 (dois) dias após a publicação do
Gabarito Oficial, 14/03/2018.
17. Os nomes dos candidatos aprovados para a próxima etapa serão divulgados em 16/03/2018
BOA PROVA!!!
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Questões relativas ao Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069/90.

1) As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os
direitos reconhecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA, forem ameaçados ou
violados: EXCETO
a) Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado.
b) Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável.
c) Em razão de sua conduta.
d) Em razão da falta de condições financeiras da família.

2) Segundo o ECA, os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento
cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente
comunicados, sem prejuízo de outras providências legais:
a) Ao Conselho Tutelar da respectiva localidade.
b) Ao Hospital Regional Infantil responsável pelo domicílio da criança.
c) Às varas de Violência Doméstica para o cadastramento do domicílio.
d) Ao juiz corregedor da comarca para a viabilização da adoção.

3) Segundo o ECA, a criança e o adolescente tem direito à educação visando, exceto:
a) Ao pleno desenvolvimento de sua pessoa.
b) Ao preparo para o exercício da cidadania.
c) A qualificação para o trabalho.
d) Que crianças e adolescentes não se reconheçam como cidadãos.

4) De acordo com o ECA a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à
dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de
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direitos civis, humanos e sociais, garantidos na Constituição e em outras leis. O direito à
liberdade compreende:
a) Opinar por meio dos adultos.
b) Trabalhar com remuneração.
c) Brincar, praticar esportes e divertir-se.
d) Não participar da vida política.

5) De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, analise as questões e assinale a
alternativa INCORRETA.
a) A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa
humana.
b) É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos da criança e do adolescente.
c) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.
d) A criança e o adolescente não têm direito a proteção à vida e à saúde.

6 ) Verificada a prática do ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao
adolescente as seguintes medidas, EXCETO:
a) Prestação de trabalho forçado.
b) Prestação de serviços à comunidade.
c) Obrigação de reparar o dano.
d) Advertência.

7) Assinale a alternativa FALSA
Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos:
a) Reconhecida idoneidade moral.
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b) Idade superior a vinte e um anos.
c) Residir no município.
d) Ser de cor branca.

8) São atribuições do Conselho Tutelar, EXCETO:
a) Promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: requisitar serviços públicos nas
áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança;
b) Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas
deliberações.
c) Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal
contra os direitos da criança ou adolescente.
d) Elaborar o orçamento para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do
adolescente.

9) Segundo o ECA, os dirigentes de escola de ensino fundamental devem comunicar ao
Conselho Tutelar da Região os casos de
a) faltas de qualquer natureza dos alunos
b) Falta de professor para ministrar qualquer disciplina.
c) Elevados níveis de repetência.
d) Ausência dos pais ou responsáveis às reuniões da escola.

10) De acordo com o ECA é obrigação dos pais ou responsável:
a) Matricular seus filhos na rede regular de ensino.
b) Matricular seus filhos na rede particular de ensino.
b) Matricular seus filhos em escola profissionalizante.
c) Matricular seus filhos no ensino superior.
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11) Segundo a compreensão dada ao conceito de família disposto no ECA (com alteração
feita pela LEI 12.010 de 2009), o que define a família extensa ou ampliada são os vínculos
de:
a) Afetividade e familiaridade entre pais e filhos.
b) Identificação e afinidade entre pessoas que tenham algum grau de parentesco.
c) Convivência e afetividade somente com os pais.
d) Afinidade e afetividade que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do
casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive.

12) De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente é proibida a venda à criança e
ao adolescente EXCETO:

a) De Armas, munições e explosivos.
b) De bebidas alcoólicas.
c) Produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica ainda que por
utilização indevida.
d) Refrigerantes, gêneros alimentícios e produtos de papelaria.

13) A Lei que regulamenta o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar,
inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros trata-se de:

a) Estatuto da Criança e do Adolescente.
b) Lei Federal.
c) Lei Estadual.
d) Lei Municipal.

14) O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado
pela sociedade de :
a) Zelar pelo cumprimento dos direitos somente da criança definidos no ECA.
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b) Zelar pelo cumprimento dos direitos somente do adolescente definidos no ECA.
c) Zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos no ECA.
d) Zelar pelo cumprimento do Estatuto do Idoso.

15) 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.

16) Segundo o ECA 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.

17) Clara tem 12 anos. Mora em São Paulo com a mãe, que tem sua guarda. Para ir visitar o
pai, que mora em Recife, Clara, de acordo com o ECA:
a) Poderá viajar, desde que acompanhada de pessoa maior, sem outras exigências.
b) Poderá viajar acompanhada apenas da avó paterna, desde que a mãe autorize por escrito.
c) Deve ter autorização do juiz ou comissário de menores, para que possa ir sozinha.
d) não precisa de autorização escrita da mãe para ir sozinha.

18) Sobre a conduta de um conselheiro Tutelar, assinale a afirmativa CORRETA
a) Ele pode falar sobre os casos atendidos com outras pessoas.
b) Ele pode se ausentar da sede do Conselho Tutelar durante o expediente por qualquer motivo.
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c) Ele pode fazer uso do Conselho Tutelar para exercer atividade político partidária.
d) Ele deve manter sigilo sobre os casos atendidos.

19) De acordo com o ECA, é proibido o trabalho a menores de dezoito anos, EXCETO:
a) Trabalho noturno.
b) Trabalho perigoso.
c) Trabalho forçado.
d) Trabalho protegido por legislações específicas.

20) Suponha que um médico pediatra, ao atender um bebê em seu consultório, tenha
verificado a presença de sinais característicos de maus-tratos. Nesse caso a atitude correta
do pediatra é:
a) Comunicar à autoridade competente.
b) Comunicar obrigatoriamente à autoridade policial, a quem cabe comunicar ao Conselho Tutelar
c) Convocar uma reunião de equipe para discutir a quem encaminhar o fato.
d) Não tem obrigação legal de comunicar o fato.
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Questões de Língua Portuguesa

Responda as questões de 1 a 5 de acordo com o texto e as demais de acordo com a Lingua
Portuguesa

“Aquisição à vista. A Bauducco, maior fabricante de panetones do país, está negociando a compra
de sua maior concorrente, a Visconti, subsidiária brasileira da italiana Visagis. O negócio vem
sendo mantido sob sigilo pelas duas empresas em razão da proximidade do Natal. Seus
controladores temem que o anúncio dessa união – resultando numa espécie de AmBev dos
panetones – melindre os varejistas. (Cláudia Vassallo, na Exame, dez./99)
1) As duas empresas de que fala o texto são:
a) Bauducco e Visagis
b) Visconti e Visagis
c) AmBev e Bauducco
d) Bauducco e Visconti

2) A aproximação do Natal é a causa:
a) da compra da Visconti.
b) do sigilo do negócio.
c) do negócio da Bauducco.
c) do melindre dos varejistas.

3) Uma outra causa para esse fato seria:
a) a primeira colocação da Bauducco na fabricação de panetones.
b) o fato de a Visconti ser uma multinacional.
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c) o fato de a AmBev entrar no mercado de panetones.
d) o possível melindre dos varejistas.

4) De acordo com o texto “aquisição à vista” significa:
a) que a negociação está distante, mas vai acontecer.
b) que o pagamento da negociação será feito em uma única parcela.
c) que a negociação dificilmente ocorrerá.
d) que a negociação está próxima.

5) O sinônimo de “concorrente” no texto é:
a) Competidor.
b) Aliado.
c) Parceiro.
d) Cúmplice.

6) Assinale a palavra que representa um verbo
a) Festa.
b) Terra.
c) Bosque.
d) Amar.

7) Assinale o verbo que está no tempo presente:
a) Chego.
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b) Cheguei.
c) Chegava.
d) Chegarei.

8) Marque a opção em que a palavra é escrita com Z
a) Ca___ada
b) Ra__ão
c) De__erto
d) Con__erto

9) Assinale a alternativa correta que indica a classificação da palavra destacada.
Todo julgamento é algo sério.
a)
b)
c)
d)

Adjetivo.
Pronome.
Verbo.
Advérbio.

10) Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas CORRETAMENTE
a) Exceção – prevalecer – admissão.
b) Exceção – prevalescer – admição.
c) Exseção – prevalecer – admissão.
d) Excessão – prevalecer – adimição.

