
 
                                
 
 

 
 
 

CURSO DE DIREITO 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO 

MUNICÍPIO DE GOIATUBA, GOIÁS  

EXAME DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TERCEIRA ETAPA 

CONSELHO TUTELAR DE GOIATUBA-GO (PERÍODO 2020/2024) 
 

INSTRUÇÕES: 

  

01) Não é permitido durante a realização da prova a utilização de livros, impressos, máquinas de calcular, 

rádio, telefone celular (que devera ser mantido desligado), ou qualquer utensílio que emita informações. 

02) Durante a realização da prova o candidato não deve levantar-se, nem se comunicar com outros 

candidatos. 

03) É expressamente proibido fumar durante a prova. 

04) O candidato ao receber o caderno de questões deverá conferi-lo, caso esteja incompleto ou tenha 

qualquer defeito, deverá solicitar ao monitor de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores 

neste sentido. 

05) O caderno de questões é composto de 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha. 

06) Leia cuidadosamente cada questão, assinalando somente uma opção. 

07) A última folha deste caderno uma cópia do cartão de resposta, a qual poderá ser retirada pelo candidato 

ao entregar a prova. 

08) Ao receber o Cartão Resposta verifique se os dados estão corretos: seu nome, número de sua inscrição e 

o nome do cargo para o qual foi inscrito. 

09) Use somente caneta esferográfica azul ou preta. 

10) Para preencher o Cartão Resposta, observe seguinte: 

 
* Preencha com um (X) a área reservada à letra correspondente à resposta que julgar correta. 

* Sua resposta não será considerada se: 

- houver marcação de duas ou mais opções; 

- a área correspondente à resposta não estiver marcada; 

- não houver opção assinalada; 

- houver ultrapassado os limites da área reservada à letra correspondente à resposta. 
 

11) Não deixe qualquer questão em branco.  

12) Assine o Cartão Resposta dentro do espaço reservado. 

13) Não escreva no espaço reservado à inscrição/prova, inserido na parte superior do cartão. 

14) Não será fornecido outro Cartão Resposta, portanto, o mesmo não deverá ser rasurado, dobrado, 

amassado ou rasgado. 

15) É proibido o uso de qualquer tipo de corretivo no Cartão Resposta, esclarecendo-se que tal prática 

impedirá a análise correta da resposta dada, invalidando assim a referida resposta. 

16) A duração da prova é de 4h (quatro horas). Iniciada a mesma, nenhum candidato poderá retirar-se da 

sala antes de completado o tempo de 1h (uma hora). Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, 

sendo somente liberados quando o último deles tiver concluído a prova, devendo os mesmos saírem juntos 

do local de prova. 

17) Por razões de segurança, não poderá levar consigo o caderno de questões da prova, devendo ser 

devolvido juntamente com o Cartão Resposta. 

18) É proibida a reprodução total ou parcial deste material, por qualquer meio ou processo. 
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Questão n. 01 - 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. 

E) todas estão incorretas. 

 

Questão n. 02 - De acordo com o art. 2°, da Lei 8.069/90 (ECA), considera adolescente aquela 

pessoa que se encontra: 

 

A) entre doze e vinte e um anos de idade.  

B) entre dez a dezoito anos de idade.  

C) entre cinco a dezoito anos de idade.  

D) entre doze a dezoito anos de idade. 

E) todas estão incorretas. 

 

Questão n. 03 - Como mostra o artigo 25, o ECA entende por “família natural” de uma criança ou 

adolescente a comunidade formada por: 

 

A) pai e/ou mãe, avós, irmãos e primos  

B) pai e/ou mãe e seus descendentes  

C) pai e/ou mãe, avós, irmãos, tios e primos  

D) pai e/ou mãe, avós e padrinhos 

E) todas estão corretas. 

 

Questão n. 04 - Cristina 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 

E) 16 anos 

 

Questão n. 05 - Para proceder à adoção, é necessário que o adotante seja no mínimo:  

 

A) dezoito anos mais velho que o adotando.  

B) dezesseis anos mais velho do que o adotando.  

C) vinte anos mais velho que o adotando.  

D) cinco anos mais velho que o adotando. 

E) vinte e cinco anos mais velho que o adotando. 
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Questão n. 06 - Ao tratar do direito da criança e do adolescente à educação, o ECA, em seu artigo 

56, determina que os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental deverão comunicar ao 

Conselho Tutelar, dentre outros, os casos de alunos:  

 

A) maus tratos envolvendo seus alunos  

B) cujos pais não acompanham com assiduidade a sua vida escolar  

C) reincidentes em situações de indisciplina  

D) com maior dificuldade de acompanhar os trabalhos escolares 

E) todas estão incorretas. 

  

Questão n. 07 - De acordo com o artigo 95 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a fiscalização 

das entidades de atendimento será realizada pelo(a)(s): 

 

A) Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar. 

B) Conselho Estadual de Direitos.  

C) Conselho Municipal de Direitos e Ministério Público.  

D) Judiciário, Conselho Estadual de Direitos. 

E) Poder Executivo e Legislativo 

 

Questão n. 08 - Ao receber denúncia de que uma criança está com seus diretos violados, o 

Conselho Tutelar requisitou serviço público na área da saúde pedindo providências. Não sendo 

atendido, injustificadamente, em tal determinação, o Conselho Tutelar representou o caso junto 

ao/à: 

 

A) Prefeito Municipal.  

B) Câmara Municipal.  

C) Juiz da Vara da Infância e Juventude. 

D) Secretaria de Promoção Social. 

E) Vereador 

 

Questão n. 09 - A mãe e o pai de um menor de idade está presa na Unidade Prisional de Goiatuba. 

O menor está sob a guarda e responsabilidade da avó materna. De acordo com o ECA, estando a 

mãe ou pai privado de liberdade, a criança ou o adolescente: 

 

A) não poderá, por hipótese alguma, realizar visitas aos pais na Unidade Prisional por tratar-se de 

ambiente inadequado, a não ser que a avó materna autorize; 

B) somente poderá realizar visitas mediante autorização judicial, expedida por Juiz da Vara da 

Infância e Juventude ou da Vara de Execuções Penais; 

C) poderá visitar mediante autorização do Diretor da Unidade Prisional, em horário programado e 

diferenciado da visitas dos adultos, devidamente acompanhado da avó materna; 

D) será garantida a convivência com a mãe ou o pai, por meio de visitas periódicas, independente 

de autorização judicial. 

E) somente poderá visitar a mãe. 
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Questão n. 10 - Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes 

requisitos, marque a opção incorreta. 

 

A) reconhecida idoneidade moral.  

B) idade superior a vinte e um anos.  

C) possuir antecedentes criminais. 

D) residir no município. 

E) todas estão incorretas. 

 

Questão n. 11 - Acerca das atribuições do Conselho Tutelar contidas no art. 136, da Lei 8.069/90 

(ECA), assinale a opção correta. 

 

A) encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal 

contra os direitos da criança ou adolescente. 

B) não observar os direitos da criança e do adolescente.  

C) deixar de atender denúncia de que adolescente encontra-se fazendo uso de bebida alcoólica. 

D) não atender, nem aconselhar pais ou responsáveis. 

E) todas estão incorretas. 

 

Questão n. 12 - O art. 140 do ECA, traz diversas situações de impedimentos de servir no mesmo 

conselho tutelar, os parentes abaixo nominados, exceto: 

 

A) marido e mulher.  

B) primo e prima.  

C) irmãos. 

D) pais e filhos 

E) todas estão incorretas 

 

Questão n. 13 - Em relação à ADOÇÃO é correto afirmar, EXCETO: 

 

A) A empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou 

adolescente será concedida licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo do 

emprego e do salário; 

B) A adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licença-maternidade a apenas um 

dos adotantes ou guardiães empregado ou empregada; 

C) Para amamentar seu filho, inclusive se advindo de adoção, até que este complete 6 (seis) meses 

de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 (dois) descansos especiais de 

meia hora cada um; 

D) Será assegurada prioridade no cadastro a pessoas interessadas em adotar criança ou adolescente 

com deficiência, com doença crônica ou com necessidades específicas de saúde, além de grupo de 

irmãos. 

E) O casal, inscrito no cadastro de adoção, e que participe do programa de acolhimento afetivo, 

terá prioridade na adoção da criança e adolescente apadrinhada. 
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Questão n. 14 - 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. 

E) institutos semelhantes entre si e em suas características 

 

Questão n. 15 - É permitida a venda à criança ou ao adolescente de: 

 

A) Armas, munições e explosivos;  

B) Bebidas alcoólicas e produtos cujos componentes possam causar dependência física ou 

psíquica;  

C) Bombinhas que pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano físico 

em caso de utilização indevida; 

D) Bilhetes lotéricos e equivalentes. 

E) todas estão incorretas 

 

Questão n. 16 - As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os 

direitos reconhecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente forem ameaçados ou violados: 

 

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) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

E) todas as alternativas anteriores estão incorretas 

 

Questão n. 17 - É correto afirmar que: 

 

A) O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela 

sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos no 

Estatuto da Criança e do Adolescente;  

B) O Conselho Tutelar é órgão permanente e submisso ao Poder Executivo, não jurisdicional, 

encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, 

definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente;  

C) O Conselho Tutelar é órgão permanente e jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar 

pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos no Estatuto da Criança e do 

Adolescente; 

D) O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pelo Poder 

Executivo e Legislativo de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, 

definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente.  

E) todas estão incorretas 
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Questão n. 18 - O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: 

 

I - ir, vir e estar nos logradouros privados e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais;  

II- participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação;  

III - opinião e expressão;  

IV - crença e culto religioso;  

 

Está correto o que se afirma em:  

 

A) I e II, respectivamente;  

B) Apenas II;  

C) I, II, III e IV, respectivamente; 

D) Apenas IV, respectivamente. 

E) todas estão incorretas 

 

Questão n. 19 - O Conselho Tutelar do Município de Goiatuba é composto de quantos membros: 

 

A) por 10 (dez) membros titulares e 10 (dez) membros suplentes;  

B) por 08 (oito) membros titulares e 08 (oito) membros suplentes;  

C) por 06 (seis) membros titulares e 06 (seis membros suplentes;  

D) por 05 (cinco) membros titulares e 05 (cinco) membros suplentes. 

E) todas estão incorretas 

 

Questão n. 20 - A Lei Federal nº. 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) dispõe sobre: 

 

A) O sistema de controle de menores abandonados, pervertidos e delinquentes;  

B) A doutrina da “situação irregular”;  

C) A proteção integral à criança e ao adolescente;  

D) A caridade e a assistência em benefício de crianças e adolescentes carentes. 

E) todas estão incorretas 

 

Questão n. 21 - Segundo o art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente. “A criança e o 

adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para 

o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:” Marque a opção 

incorreta. 

 

A) igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.  

B) direito de ser desrespeitado por seus educadores.  

C) direito de organização e participação em entidades estudantis;  

D) acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 

E) direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. 

 

Questão n. 22 - Assinale a opção incorreta. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 
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A) ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 

idade própria;  

B) progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;  

C) atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino; 

D) deixar de ofertar ensino de qualidade a criança e ao adolescente, privando-o da educação. 

E) acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 

 

Questão n. 23 - Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de 

escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado o trabalho: 

 

I - diurno;  

II - perigoso, insalubre ou penoso;  

III - realizado em locais adequados e salubres;  

IV - realizado em horários e locais que não permitam a freqüência à escola.  

 

Tendo analisado as afirmativas acima, pode-se afirmar que os itens:  

 

A) I, II, III, estão corretos.  

B) I, II, e III estão corretos.  

C) I, III, IV estão corretos. 

D) II, IV estão corretos. 

E) todos estão corretos 

 

Questão n. 24 - Considere a hipótese: Ana, casada com Luiz, ela com 22 anos e ele com 25 anos, 

quer adotar João, de cinco (05) anos, para o que possui todas as condições materiais, psicológicas e 

financeiras. Baseado no que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente sobre adoção, Ana e 

Luiz poderão adotar João? 

 

A) Sim, pois preenchem todos os requisitos legais, principalmente, os adotantes são dezesseis anos 

mais velhos do que o adotando.  

B) Não, pois só poderão adotar os maiores de 21 anos, comprovadamente solteiro.  

C) Não, porque a idade para adotar é a partir de 30 anos, sendo que a diferença de idade entre o 

adotante e o adotando deverá ser de quinze anos. Ademais, a situação material e financeira de Ana 

é condição fundamental para adoção. 

D) Não, pois qualquer pessoa para adotar deverá possuir mais de 25 anos de idade entre adotante e 

adotando. 

E) todas estão incorretas 

 

Questão n. 25 - Enquanto não instalado o Conselho Tutelar no Município, as atribuições a ele 

conferidas serão exercidas: 

 

A) pelo Prefeito Municipal.  
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B) pelas entidades de atendimento.  

C) pela Câmara Municipal. 

D) pela autoridade judiciária. 

E) Vereador 

 

Questão n. 26 - O Conselho Tutelar: 

 

A) pode ter sua decisão revista de ofício pelo Prefeito Municipal.  

B) é instância de execução da política do município.  

C) tem a atribuição, entre outras, de providenciar a medida de proteção aplicada ao adolescente 

autor de ato infracional. 

D) tem a atribuição, entre outras, de aplicar medida socioeducativa a criança autora de ato 

infracional. 

E) todas estão incorretas 

 

Questão n. 27 - Age FORA de suas atribuições legais o Conselho Tutelar que: 

 

A) aplica, ao adolescente, medida específica de proteção de abrigo em entidade.  

B) entrega criança a seu responsável mediante termo de guarda provisória.  

C) aplica medida de advertência a pais ou responsável. 

D) aplica medida à criança autora de ato infracional grave. 

E) todas estão incorretas 

 

Questão 28 - Quanto à viagem de crianças, marque a alternativa correta: 

 

A) Pode viajar para qualquer cidade do país, sem autorização judicial.  

B) Pode viajar para exterior, sem a companhia dos pais.  

C) Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 (dezesseis) anos poderá viajar para fora da 

comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização judicial. 

D) Não pode viajar nem na presença dos pais ou responsáveis. 

E) todas estão incorretas 

 

Questão n. 29 - Segundo a Constituição Federal de 1988, é dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar: 

 

A) À criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.  

B) À criança e ao jovem, com relativa prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência comunitária, além de colocá-los a salvo da opressão estatal.  

C) À criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à integridade física e 

moral, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade social, ao respeito, à 
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liberdade e à convivência comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de exploração 

laboral, sexual e da opressão familiar, institucional e estatal. 

D) À criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta exclusividade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo da opressão familiar, 

institucional e estatal. 

E) ao adolescente e ao jovem, com absoluta preferência, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo da opressão familiar, institucional e 

estatal.  

 

Questão n. 30 - Assinale a alternativa correta de acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente: 

 

A) O trabalho do adolescente somente poderá ocorrer quando em regime familiar de trabalho.  

B) O empregador deverá fornecer equipamentos de proteção individual ao menor que exercer 

trabalho perigoso, insalubre ou penoso. 

C) O trabalho noturno do menor deverá ser realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as 

cinco horas do dia seguinte. 

D) A criança e o adolescente não poderão ter remuneração inferior a sua qualificação profissional. 

E) Não desfigura o caráter educativo a remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho 

efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho. 

 

Questão n. 31 - De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, os dirigentes de 

estabelecimentos de ensino fundamental têm o dever de comunicar ao Conselho Tutelar os 

seguintes casos, EXCETO: 

 

A) Evasão escolar;  

B) Elevados níveis de repetência;  

C) Reiteração de faltas injustificadas; 

D) Maus tratos envolvendo seus alunos; 

E) Indisciplina escolar. 

 

Questão n. 32 - Sobre o acesso a diversões e espetáculos públicos por crianças e adolescentes, é 

INCORRETO afirmar que: 

 

A) Deverão ser sempre precedidos de aviso de sua classificação nas emissoras de rádio e televisão;  

B) Serão sempre livres ao acesso de crianças e adolescentes desacompanhados, desde que 

respeitada a classificação etária;  

C) Serão regulados pelo poder público a respeito da faixa etária a que se recomendam, locais e 

horários de apresentação; 

D) É obrigação dos responsáveis afixar à entrada do local de exibição informação sobre a natureza 

do espetáculo e a faixa etária recomendada; 
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E) É obrigatório aos fornecedores desse serviço contar com pessoas capacitadas a reconhecer e 

comunicar ao Conselho Tutelar casos de maus-tratos.  

 

Questão n. 33 - No caso de Goiatuba, existe a Casa Lar Novo Alvorecer, destinada ao acolhimento 

institucional de crianças. No caso, as crianças poderão ser acolhidas sem prévia determinação da 

autoridade competente, desde que: 

 

A) O risco de morte iminente da criança ou adolescente acolhido esteja presente, podendo durar 

até 48 (quarenta e oito) horas sem comunicação à autoridade; 

B) Em caráter excepcional e de urgência, fazendo comunicação do fato em até 24 (vinte e quatro) 

horas ao Juiz da Infância e da Juventude;  

C) O Juiz da Infância e da Juventude esteja ausente da comarca, assim como qualquer outra 

autoridade judiciária; 

D) Em caráter excepcional e somente mediante recomendação da autoridade policial e do 

Ministério Público; 

E) O acolhimento não exceda o período de uma semana, e que seja comunicado o Conselho 

Tutelar.  

 

Questão n. 34 - A Polícia Militar de Goiatuba, cumprindo determinação judicial, no dia 11 de 

junho de 2018, às 19:00 horas, deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão de J.K.S., 

nascido no dia 10 de junho de 2001, em razão do mesmo ter praticado um roubo no dia 05 de 

junho de 2019, nesta cidade. No caso a Polícia Militar deverá: 

 

A) entregar J.K.S. ao Conselho Tutelar, para que seja entregue aos familiares; 

B) será, desde logo, encaminhado à autoridade judiciária plantonista; 

C) entregar J.K.S. na Casa Lar Novo Alvorecer, já que é o Abrigo de Menores de Goiatuba, para 

ser apresentado à autoridade policial competente no outro dia; 

D) entregar J.K.S. aos pais, mediante termo de responsabilidade, para que Ele seja apresentado ao 

Ministério Público no dia seguinte, para sua oitiva informal, nos termos do art. 179 do ECA; 

E) liberar J.K.S. poque já é maior de idade, e no caso, o ECA não se aplica a pessoa maior de 18 

anos. 

 

Questão n. 35 - Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, se o Conselho Tutelar achar 

necessário o afastamento do convívio familiar, qual é a providência a ser adotada: 

 

A) providenciará a medida estabelecida pela autoridade judiciária; 

B) representará ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder 

familiar, depois de fazer de tudo para que a criança ou adolescente permaneça na família natural; 

C) providenciará, imediatamente, a aplicação das medidas previstas no art. 101, inciso I a VI do 

ECA, dentre elas, o encaminhamento da criança ou adolescente para o CREAS, para atendimento 

psicológico e, se necessário, psiquiátrico; 

D) comunicará imediatamente 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; 
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E) o Conselho Tutelar somente poderá afastar criança e adolescente do convívio familiar com 

autorização judicial. 

 

Questão n. 36 -  O Diretor Escolar de uma escola da Rede Municipal recebe a informação de uma 

professora que um de seus alunos apresenta sinais visíveis pelo corpo que podem indicar agressão 

doméstica. Após uma verificação cuidadosa, tal suspeita é confirmada: a criança é espancada 

regularmente pelo pai, um alcoólatra. Assim, esse Diretor, com base no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, deverá? 

 

A) comunicar o fato ao Conselho Tutelar do Município; 

B) fazer um boletim de ocorrência a ser encaminhado à Secretaria da Educação; 

C) solicitar à professora que mantenha o fato sob maior discrição possível, para não expor a 

criança; 

D) deixar que a mãe ou pai faça a denúncia ou registre a ocorrência na Delegacia de Polícia no 

momento que achar mais adequado; 

E) passar o fato para Coordenação, que chamará os pais e procederá as orientações de como educar 

o filho, podendo dar no mesmo, apenas algumas palmadas de leve. 
 
Questão n. 37 - Compete ao Agente de Proteção ou Comissários da Infância e da Juventude 

atender as convocações do Juizado da Infância e da Juventude, EXCETO: 

 

A) fiscalizar a frequência de crianças e adolescentes em estádios, ginásios, campos desportivos, 

bailes ou promoções dançantes, boate ou congêneres, casas que explorem comercialmente 

diversões eletrônicas, cinemas, teatros, pistas de automobilismo, dentre outros;  

B) lavrar autos de infração de acordo com a legislação em vigor, observadas as normas 

disciplinares emanadas do Juízo da Infância e da Juventude;  

C) proceder ao atendimento e ao devido encaminhamento das crianças e dos adolescentes, com 

direitos ameaçados e/ou violados, para os Conselhos Tutelares e para os programas protetivos do 

Estado e do Município; 

D) expedir notificações; 

E) encaminhar ao Conselho Tutelar correspondente a criança suspeita de ser autora de ato 

infracional; 

 

Questão n. 38 - Em se tratando da entrada e permanência de crianças e adolescentes em 

espetáculos públicos, eventos culturais, boates e/ou bailes noturnos, shows, exposições 

agropecuárias ou afins a serem realizados no âmbito do Município de Goiatuba, é correto afirmar, 

EXCETO: 

 

A) é permitida a entrada e permanência de menores de 18 (dezoito) anos nos eventos, desde que 

acompanhados de seus pais ou responsáveis; 

B) é proibida a venda e entrega de bebidas alcoólicas e derivados do tabaco para menores de 18 

(dezoito) anos nos respectivos locais; 
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C) os Promotores dos eventos deverão informar a sua realização aos Agentes de Proteção da 

Infância e Juventude, ao Conselho Tutelar e à Polícia Militar, com antecedência de 05 (cinco) dias, 

para conhecimento e fiscalização; 

D) compete aos Agentes de Proteção ou Comissários da Infância e Juventude adotarem as medidas 

necessárias para que não seja permitida a entrada e permanência de crianças e adolescentes 

desacompanhados de seus pais ou responsáveis nestes eventos; 

E) A competência para regulamentar a entrada e permanência de menores nestes locais é do Juiz 

da Infância e Juventude da Comarca de Goiatuba. 

 

Questão n. 39 - Rodolfo tem 10 anos e trabalha com sua mãe em um “ lixão” , coletando material 

reciclável para venda. De acordo com a legislação da LOAS, do SUAS e do ECA, no que concerne 

à questão do trabalho infantil: 

 

A) a ocupação de Rodolfo é permitida por se tratar de regime familiar de trabalho e fortalecer os 

vínculos com a genitora;  

B) Rodolfo tem direito à profissionalização e à proteção psicossocial no trabalho de catador de 

material reciclável;  

C) o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil prevê a oferta de serviços socioeducativos para 

Rodolfo; 

D) Rodolfo poderá ajudar sua mãe no contraturno escolar, sem prejuízo da frequência obrigatória 

ao ensino regular; 

E) o ECA veda o trabalho de adolescentes, inclusive das famílias em programas de transferência 

de renda.  

 

Questão n. 40 - Com base no art. 136, inciso VII, do ECA, e no Guia Prático do Conselheiro 

Tutelar, leia o texto a seguir descrito e marque a alternativa correta: 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(ART. 136, inciso VII, ECA) 

 

 

 

O Conselho Tutelar de Goiatuba, sediado na Rua (Av)… (endereço completo), por seu 

órgão adiante assinado, com fundamento no art. 136, inciso VII, da Lei 8.069/90 

(ECA), notifica Fulano de Tal (nome e endereço da pessoa)… a comparecer no dia …. , 

de …., às … horas, no endereço acima mencionado (ou no local de atendimento), para 

o fim de … (mencionar o objetivo do comparecimento, tal como apresentar seu (ua) 

filho (a), prestar informações sobre a situação escolar de seu (sua) filho (a) etc.). 

 

 

(local e data) 

 

(nome e assinatura do conselheiro tutelar) 
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O texto acima refere-se a um (a): 

 

A) Requisição 

B) Notificação 

C) Aplicação de Medidas Protetivas 

D) Termo de Visita e Inspeção 

E) Termo de Declarações 

 


