
 

 

 
 

ESTADO DA PARAIBA 

MUNICÍPIO DE ITABAIANA 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

ELEIÇÕES UNIFICADAS PARA CONSELHO TUTELAR 

PROVA 

 

 

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

que: (questão vale 0,4 pontos) 

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; 

b. 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; 

c. 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; 

d. Criança, a pessoa com até doze anos de idade completos, e adolescentes a pessoa 

entre quatorze e 18 dezoito anos de idade; 

e. Nenhuma das alternativas está correta; 

 

 2- São atribuições do Conselho Tutelar (Art. 136 do ECA): (questão vale 0,4 pontos) 

I – Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração 

administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente; 

II – Representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do 

poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do 

adolescente junto à família natural; 

III – Promover a execução de suas decisões, podendo para tanto, requisitar serviços 

públicos na área de saúde; 

IV – Expedir notificações; 

V – Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência; 

 

a. Apenas II e III estão incorretas; 

b. Apenas I, II e IV estão corretas; 

c. Apenas II, III e V estão incorretas; 

d. I, II, III, IV e V estão corretas; 

e.  Apenas III, IV e V estão incorretas 



 

 

 

3-  Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, no Art. 136, parágrafo único, se o 

Conselho Tutelar achar necessário o afastamento do convívio familiar, qual é a 

providência a ser adotada: (questão vale 0,4 pontos) 

a. Providenciará a medida estabelecida pela autoridade judiciária. 

b. Requisitará certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente. 

c. Comunicará o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os 

motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a 

promoção social da família. 

d. Encaminhará a criança ou adolescente para tratamento psicológico ou psiquiátrico. 

e. Nenhuma das alternativas está correta; 

 

4-  Poderá(ão) revisar as decisões do conselho tutelar: (questão vale 0,4 pontos) 

I – autoridade policial 

II – Autoridade judiciária 

III – CMDCA 

a. Apenas I 

b. Apenas II 

c. Apenas III 

d. I e II 

e. II e III 

 

5- É atribuição de o Conselho Tutelar aplicar: (questão vale 0,4 pontos) 

a. Medida Sócio educativa em Meio Aberto; 

b. Medidas de Proteção; 

c. Medidas de Internação; 

d. Medidas de colocação em família substituta; 

e. Medidas Punitivas; 

 

6-  Preencha com V para verdadeiro e F para Falso: (questão vale 0,4 pontos) 

( ) O Conselho Tutelar poderá requisitar certidões de nascimento e de óbito de 

criança ou adolescente quando necessário, podendo fazê-lo diretamente, sem 

autorização judicial; 

( ) Enquanto não instalados os Conselhos Tutelares, as atribuições a eles conferidas 

serão exercidas pela autoridade judiciária; 

( ) Em cada Município haverá somente um Conselho Tutelar, composto de cinco 

membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de três anos, permitida 

uma recondução; 

( ) É de competência de o Conselho Tutelar requisitar serviços públicos nas áreas de 

saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança; 

( ) Reconhecida idoneidade moral, idade superior a vinte e um anos e residir no 



 

 

município são os requisitos exigidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente para 

a candidatura a membro do Conselho Tutelar; 

a. V, F, F, V, V 

b. V, V, F, V, V 

c. F, V, F, V, V 

d. F, V, V, V, V 

e. V, V, V, V, F 

7- Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes 

requisitos: (questão vale 0,4 pontos) 

a) Reconhecida idoneidade moral e penal; idade superior a dezoito anos e residir no 

município. 

b) Reconhecida idoneidade moral; idade superior a vinte e um anos e residir no 

município ou região adjacente. 

c) Reconhecida idoneidade moral; idade superior a vinte e cinco anos e residir no 

município e adjacente. 

d) Reconhecida idoneidade moral; idade superior a vinte e um anos e residir no 

município. 

e) Reconhecida idoneidade moral; idade superior a vinte e cinco anos e residir no 

município. 

 

8- Complete a frase: (questão vale 0,4 pontos) 

A importância dessa relação se dá principalmente pela responsabilidade 

______________em deliberar sobre a política de atendimento voltada à criança e ao 

adolescente no município, e de promover a articulação de todos os demais órgãos e 

entidades que integram o “Sistema de Garantias”. 

Um dos objetivos é evitar, por exemplo, que o Conselho Tutelar seja utilizado por seus 

membros para outros fins, como a promoção político-partidária. _____________ atuará 

no sentido de fiscalizar ações equivocadas de membros do Conselho. 

As decisões que cercam o trabalho do conselheiro tutelar em relação tema 

________________deverão ser sempre cuidadosas, pois trata-se de um assunto que 

abarca não somente questões de ordem social, mas também de saúde. 

Um dos desafios enfrentados pelos conselheiros tutelares está na ______________no 

atendimento. É importante destacar que o atendimento realizado pelos conselheiros é de 

caráter de acolhimento e acompanhamento, e não necessariamente da confirmação da 

ocorrência ou não de violência. 

 

a) Conselhos de direitos, Ministério Público, saúde mental e drogadição, escuta 

especializada 

b) Ministério Público, Conselhos de direitos, saúde mental e drogadição, escuta 

especializada 



 

 

c) Conselheiros de direitos, escuta especializada, Ministério Público, saúde mental 

e drogadição 

d) Escuta especializada, Conselhos de direitos, Ministério público, saúde mental e 

drogadição 

 

 

9- Assinale a alternativa correta: (questão vale 0,4 pontos) 

a) Crianças e adolescentes sempre foram vistos como seres dotados de direitos; 

b) As resoluções dos conselhos de direitos não devem ser observadas como normas 

e princípios para atuação do conselho tutelar 

c) O conselho tutelar por ser um órgão autônomo, nem administrativamente deve 

submeter-se a administração pública 

d) Em tempos passados, criança e o adolescente eram vistos somente como 

sobreviventes de um período de transição, ou aqueles que viviam uma fase 

intermediária que objetivava simplesmente a chegada no mundo adulto ou ao 

mundo do trabalho. 

 

10- De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa 

correta: (questão vale 0,4 pontos) 

a) A guarda não confere à criança ou adolescente a condição de dependente.  

b) A guarda não poderá ser revogada.  

c) É proibida a colocação em família substituta estrangeira.  

d) Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará compromisso de bem e 

fielmente desempenhar o encargo, mediante termo nos autos. 

 

11-  Elabore uma pequena redação contendo: título, e de no máximo vinte linhas. 

Escolha entre os seguintes temas: (questão vale 6 pontos) 

- Trabalho Infantil 

- Redução da maioridade penal 

- Abuso e /ou exploração sexual 

- Trabalho em rede socioassistencial 

- Negligência familiar 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


