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PROVA DE CONHECIMENTOS - INSTRUÇÕES GERAIS 
 

01 – A prova contém 50 (cinquenta) questões. Verifique se ela está completa e sem falhas de impressão. Caso contrário, solicite ao Fiscal 
que providencie a substituição de sua prova. 
02 – Você está recebendo um exemplar do Estatuto da Criança e Adolescente, podendo consultá-lo durante a prova e ao final devolva-o ao 
Fiscal. Não será permitida a consulta de outro material não entregue pela Comissão Especial do Processo Seletivo. 
03 –  Para chamar o Fiscal, levante o braço e aguarde. Não levante da sua carteira ou saia da sala de prova sem autorização do Fiscal, sob 
pena de eliminação do certame. 
04 – Não assine as folhas de respostas ou faça sinal que possa identificá-la. 
05 – O candidato NÃO poderá fazer perguntas sobre o conteúdo das questões, exceto erros de grafia que possam acarretar prejuízo. 
Questionamentos sobre as questões deverão ser feitos em conformidade com o previsto no Edital de Abertura (Recursos no prazo legal). 
06 –  Não será permitido fumar durante a realização da prova, bem como utilizar ou manter ligado qualquer aparelho eletrônico. Todo 
material pessoal deve ser entregue ao Fiscal de sala, que será recolhido e colocado em saco opaco e lacrado. 
 07 – A prova terá duração de 4 (quatro) horas. Não haverá tempo extra para preenchimento da folha de respostas, ou seja, no tempo de 
prova está incluído o tempo para preenchimento das respostas. 
08 –  O Fiscal indicará quando faltar 30 (trinta) minutos para o término do tempo de prova. 
09 –  O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do local de realização da prova após 1(uma) hora. Não será permitido seu 
retorno à sala após sua saída do local da prova. 
10 –  Ao término da prova o caderno de questões e o material de consulta deverão ser entregues ao Fiscal de sala. 
11 –  O gabarito preliminar serão disponibilizados no site da Prefeitura, na segunda-feira, dia 03 de agosto de 2015. 
12  –   Preencha a folha de resposta de acordo com o modelo abaixo. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas use apenas 
caneta esferográfica azul ou preta, preencha sem forçar o papel toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada 
questão; assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta NÃO será computada se houver marcação demais de uma 
alternativa, questão não assinaladas ou rasuradas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÕES DA PROVA 

 
01) Caso uma criança ou adolescente pratique um ato infracional, o encaminhamento a ser dado é de competência do Conselho Tutelar e 
do Juízo da Infância e da Juventude, respectivamente. Assim, tendo o ato infracional ocorrido na Escola, deve o responsável (diretor, 
coordenador, professor, assistente) fazer os encaminhamentos necessários. Qual das alternativas não é solução adequada para o 
problema: 
A) Se for praticada por criança, até 12 anos, deve encaminhar os fatos ao Conselho Tutelar, independente de qualquer providência no 
âmbito policial (não há necessidade de lavratura de Boletim de Ocorrência). 
B) No caso de ato infracional praticado por adolescente, deve ser lavrado o Boletim de Ocorrência Circunstanciado na Delegacia de Polícia, 
que providenciará o encaminhamento ao Ministério Público. 
C) A criança ou adolescente, que cometeu ato infracional grave na escola, será responsabilizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, 
sem prejuízo das sanções disciplinares a serem impostas pela Escola, observadas as normas do Regimento Escolar. 
D) Agora, se o ato for de indisciplina (e não ato infracional) praticado por criança ou adolescente, a competência para apreciá-lo é do 
Conselho Tutelar, que aplicará a medida de proteção adequada ao caso, em deliberação conjunta dos membros do Conselho Tutelar. 
 
02) Em relação ao ato infracional e ato de indisciplina escolar, pode-se dizer que: 
I - Toda infração prevista no Código Penal, na Lei de Contravenção Penal e Leis Penais esparsas (ex. Lei de tóxico, porte de arma), quando 
praticada por uma criança ou adolescente, corresponde a um ato infracional. 
II - A indisciplina escolar apresenta-se como o descumprimento das normas fixadas pela escola e demais legislações aplicadas (ex. Estatuto 
da Criança e Adolescente –  Ato infracional). 
III - A conduta do aluno pode caracterizar uma indisciplina, que não corresponda a uma infração prevista na legislação. 
IV - O ato infracional é perfeitamente identificável nas leis. Já o ato indisciplinar deve ser regulamentado, nas normas que regem a escola, 
assumindo o Regimento Escolar papel relevante para a questão. 
A) Todas as proposições estão corretas. 
B) Os itens I, II e IV estão corretos. 
C) Os itens II e III estão corretos. 
D) Apenas o item I está correto. 
 
03) Verificando que adolescentes estavam consumindo bebidas alcoólicas em bailes e boates o juiz da infância e juventude resolveu intervir 
na situação: 
A) disciplinando, através de portaria ou alvará, a entrada de adolescentes desacompanhados dos pais em cada um dos bailes e boates da 
cidade. 
B) determinando aos comissários ou agentes de proteção a apreensão de crianças e adolescentes que estejam consumindo bebidas 
alcoólicas para apresentação imediata ao Conselho Tutelar. 
C) determinando, após regular processo, a aplicação de multa ao estabelecimento, e, em caso de reincidência, o fechamento por até 30 
dias ou definitivamente, de acordo com a gravidade do ato. 
E) aplicando medidas socioeducativas aos adolescentes flagrados no consumo de bebida alcoólica e administrativa ao dono do 
estabelecimento. 
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04) As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção devem ser: 
A) Convencidas para não encaminhar para adoção, pois é contra a ordem pública e os bons costumes. 
B) Avaliadas pelo CREAS que faz o acolhimento e encaminha diretamente para a nova família. 
C) Obrigatoriamente encaminhadas à Justiça da Infância e da Juventude. 
D) Encaminhada para o Conselho Tutelar, pois este é o responsável por realizar os trâmites judiciais e escolher uma nova família. 
 
05) Tendo ocorrido recentemente um surto de uma enfermidade infectocontagiosa para a qual foi desenvolvida uma vacina, as 
autoridades sanitárias recomendaram a vacinação de todas as crianças até os oito anos de idade. Tendo em vista que um 
programa de televisão afirmou que a vacina não fazia efeito e que tem circulado notícia na Internet que a vacina é perigosa, pois 
foi feita por médicos cubanos, e, considerando os dispositivos do ECA, é correto afirmar que: 
A) Diante dos fatos, cabem aos pais decidirem se os filhos serão vacinados ou não. 
B) Somente são obrigatórias as vacinas fabricadas no Brasil e indicadas pela Secretaria de Saúde. 
C) É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomentados pelas autoridades sanitárias. 
D) No caso, os pais devem aguardar o pronunciamento das autoridades de saúde do Município. 
 
06) A Coordenadora do Serviço de Convivência telefonou para Conselho Tutelar relatando que o menino Peter Pan de 10 anos, usuário do 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, subtraiu o celular da educadora e vendeu por R$ 10,00, para comprar guloseimas. 
Assinale a alternativa que corresponde à ação competente do Conselho Tutelar: 
A) Orientar a Coordenadora para que denuncie na Delegacia de Polícia de Goiatuba, por se tratar de ato infracional, cabendo ao Delegado 
de Polícia elaborar o Boletim de Ocorrência Circunstanciado e encaminhar para o Promotor de Justiça. 
B) Registrar o fato, ouvir o menino e seus responsáveis e aplicar medidas protetivas, com relação à criança, aos pais ou responsáveis. 
C) Ouvir o menino, seus pais e determinar ao Peter Pan medida socioeducativa de advertência e aos pais medida de reparação do dano, 
pois furto é ato infracional grave. 
D) Responsabilizar o pai do menino pelo ato infracional cometido pelo filho, determinando o ressarcimento do valor à educadora e 
orientação a Peter Pan sobre a gravidade do seu ato. 
07) Um adolescente de 17 anos foi apreendido em flagrante furtando um telefone celular. Levado pela Polícia Militar à Delegacia de Polícia, 
os funcionários do órgão comunicaram aos pais, os quais não compareceram. Nessa situação, é correto afirmar que: 
A) O Delegado de Polícia poderá determinar que o Conselho Tutelar leve o adolescente em casa. 
B) O Promotor de Justiça poderá determinar a internação provisória do adolescente até o comparecimento dos pais. 
C) O Juiz poderá determinar o encaminhamento do adolescente aos pais, mediante termo de responsabilidade, solicitando ao Conselho 
Tutelar o acompanhamento da medida. 
D) O adolescente não poderá ser detido sem a presença dos pais ou de um Conselheiro Tutelar. 
 
08) O Conselho Tutelar reúne seu colegiado semanalmente e distribui os casos novos entre os Conselheiros. Chegando ao 
Conselho uma denúncia de maus-tratos que envolvem uma criança cujo caso já fora distribuído para um determinado Conselheiro, 
o qual se encontra em férias, o Conselheiro que se encontra de plantão deverá: 
A) Comunicar o fato ao Ministério Público, pois no caso de denúncias reiteradas de maus-tratos, a competência não é mais do 
Conselho Tutelar, pois suas medidas não deram resultado. 
B) Registrar a denúncia, mas não poderá encaminhar nenhuma medida, pois o caso já tem um Conselheiro responsável. 
C) Com os demais Conselheiros em atividade, encaminhar as medidas de proteção necessárias. 
D) Encaminhar o caso ao substituto do Conselheiro em férias, que é o único com competência para atuar no caso. 
 
09) A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de ________, salvo 
comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada _________________. De acordo com o ECA, 
assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas acima. 
A) 6 meses, pelo Conselho Tutelar, conforme Regimento do Abrigo. 
B) 4 anos, pela autoridade judiciária. 
C) 2 anos, pela autoridade judiciária. 
D) 1 ano, pelo Conselho Tutelar. 
 
10) Qual alternativa não está certa em relação ao trabalho de adolescente: 
A) É proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
B) Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido. 
C) O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observada a sua condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento e capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. 
D) É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir de 12 anos. 
 
11) Assinale V para as proposições verdadeiras e F para as proposições falsas: 
Sobre o Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida (LA) e de 
prestação de serviços à comunidade (PSC): 
(  ) Este serviço tem por finalidade prover atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de 
medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente. 
(  ) Para a oferta do serviço faz-se necessária a observância da responsabilização face ao ato infracional praticado, cujos direitos e 
obrigações devem ser assegurados de acordo com as legislações e normativas específicas para o cumprimento da medida. 
(   ) Os usuários deste serviço são adolescentes de 12 a 18 anos, ou jovens de 18 a 21 anos, em cumprimento de Medida Socioeducativa 
de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade, aplicada pela Justiça da Infância e da Juventude ou, na ausência desta, 
pela Vara Civil correspondente e suas famílias. 
(  ) Na sua operacionalização é necessária a elaboração do Plano individual de Atendimento (PIA) com a participação do (a) adolescente e 
da família, devendo conter os objetivos e metas a serem alcançados durante o cumprimento da medida, perspectivas de vida futura, dentre 
outros aspectos a serem acrescidos, de acordo com as necessidades e interesses do(a) adolescente. Qual alternativa abaixo é correta. 
A) (V);(V);(F);(V). 
B) (V);(F);(F);(V). 
C) (F);(V);(V);(F). 
D) Todas são verdadeiras. 
 
12) São atribuições do Conselho Tutelar, exceto: 
A) Complementar a ação dos pais ou responsável com a ajuda temporária de serviços de assistência social a crianças e adolescentes. 
B) Encaminhar a criança ou adolescente aos seus pais ou responsável, com resolução da guarda e visitas, sobretudo na hipótese de os 
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pais serem divorciados ou separados. 
C) Após a confirmação de ameaça ou violação de direitos da criança ou adolescente, o conselheiro deve tomar providências para que cesse 
a ameaça ou violação de direitos, aplicando as medidas de proteção pertinentes. 
D) Requisitar os serviços sociais públicos ou comunitários, diante das limitações ou falta de recursos dos pais para cumprirem seus deveres 
de assistir, criar e educar os seus filhos. 
 
13) Uma escola privada envia ao Conselho Tutelar uma notificação e a Ficha de Comunicação de Aluno Ausente (FICA) de uma criança 
cursando o sexto ano do ensino fundamental, solicitando que sejam adotadas as medidas cabíveis para evitar a evasão escolar. Na 
notificação a escola informa que já tomou todas as medidas junto ao aluno e sua família para reduzir as faltas, mas não obteve sucesso. 
Conforme as atribuições conferidas ao Conselho tutelar pelo Estatuto da Criança e Adolescente e sistema legislativo vigente, assinale a 
alternativa correta: 
A) O Conselho Tutelar encaminha uma denúncia contra o aluno ao Ministério Público por estar configurado o crime de abandono intelectual, 
com base no artigo 246, do capítulo III, do Código Penal. 
B) O Conselho Tutelar convoca pais ou responsáveis à sede do Conselho Tutelar para assinar e receber termo de responsabilidade com o 
compromisso de, a partir de então, zelar e garantir a frequência do aluno na escola. 
C) O Conselho Tutelar comunica a escola por meio de documento formal que a mesma deve encaminhar a notificação ao Ministério Público, 
pois não tem atribuição alguma por se tratar de aluno de escola privada. 
D) O Conselho Tutelar envia uma notificação à família para que esta compareça a uma unidade de serviço psicológico do município. 
 
14) Uma denúncia chegou ao Conselho Tutelar referindo-se que uma família mudou-se recentemente para o município de Goiatuba, oriunda 
de Uberlândia. Segundo a denúncia, a família apresenta a seguinte situação: estão na casa, a mãe e quatro filhos (Peter Pan de 13 anos, 
Pinóquio de 12 anos, Cinderela de 8 anos e Rapunzel de 3 anos). Não possuem móveis, dormem no chão, sem cobertas e fazem fogo no 
pátio da casa, para cozinhar os alimentos que Cinderela arrecada na vizinhança. Pinóquio e Cinderela ingressaram na escola, o mais velho 
não quer mais estudar e está fazendo pequenos biscates na comunidade, o outro menino aparenta extrema magreza, palidez e feridas pelo 
corpo e Rapunzel não tem registro civil. A família conhece pouco a comunidade e não sabe onde buscar auxílio. Frente a esta situação, 
quais as medidas que devem ser adotadas pelo Conselho Tutelar? 
A) Encaminhar as crianças para acolhimento institucional ou família acolhedora, até que a mãe busque no Conselho Tutelar de Uberlândia a 
regularização do registro civil de Rapunzel e arrume um emprego com carteira assinada. 
B) Requisitar ao Serviço de Assistência Social que providencie a limpeza da casa e o curativo nas feridas de Pinóquio, enquanto 
providencie passagens para encaminhar a família para Uberlândia, pois vieram desta cidade. 
C) Determinar que a mãe leve as crianças ao Posto de Saúde para atendimento psicológico, pois devem estar sofrendo muito. Além disso, o 
Conselho fará campanha junto à comunidade para conseguir móveis, agasalhos e mais biscates para Peter Pan, possibilitando que a 
família aumente sua renda. 
D) Nenhuma das alternativas acima está correta. 
 
15) Paula tem 12 anos, mora na cidade de Goiatuba-GO com sua mãe que atualmente possui sua guarda. O pai mora na cidade de 
Uberlândia-MG. Para que Paula possa visitar o pai, a mãe procura o Conselho Tutelar. Como Conselheiro Tutelar que orientação você daria 
à mãe: 
A) Paula poderá viajar, desde que acompanhada de pessoa maior, sem outras exigências. 
B) Não precisa de autorização para viajar, precisa apenas apresentar documento legal de identificação que comprove sua idade. 
C) Deve ter autorização do Juiz ou Comissário de Menores, para que possa ir sozinha. 
D) Poderá viajar acompanhada apenas de sua irmã de 16 anos de idade.  
 
16) Um dos maiores problemas que o Conselho Tutelar enfrenta hoje é sobre guarda de crianças e adolescentes. Assim, você, na condição 
de Conselheiro Tutelar, entende que: 
A) A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança e adolescente, conferindo a seu detentor o direito de 
opor-se a terceiros, inclusive aos pais. 
B) O poder público estimulará por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a forma de guarda, de 
criança ou adolescente afastado do convívio familiar. 
C) A guarda não poderá ser revogada a qualquer tempo. 
D) A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. 
 
17) Felizardo chegou na cidade sexta-feira acompanhado do filho Tristonho, de 08 anos de idade, e procurou hospedagem nos hotéis da 
cidade, que exigiram dele RG, certidão de nascimento da criança e autorização escrita e RG da mãe. O pai procurou o Conselho Tutelar 
para orientação. No caso que orientação você daria a Felizardo: 
A) A exigência do hotel está correta, pois é proibida a hospedagem de criança ou adolescente, salvo se acompanhado por ambos os pais ou 
responsável que detenha documento da guarda ou autorização. 
B) No caso, a exigência está de acordo com a legislação vigente, onde a hospedagem de criança e adolescente acompanhado de um dos 
pais somente poderá ocorrer mediante autorização e cópia da RG do ausente ou por meio de uma autorização judicial. 
C) O hotel não pode fazer essa exigência, pois estando a criança acompanhada de um dos pais, não há necessidade de autorização do pai 
ou da mãe ausente, ou de autorização judicial. 
D) O hotel pode deixar o pai hospedar-se com o filho, sem nenhuma exigência. 
 
18) Anabela deu a luz ao filho Portela no dia 23 de maio de 2015. Após 40 dias procurou o Conselho Tutelar informando o nome, endereço 
e local de trabalho do suposto pai. Nesse caso o Conselho Tutelar: 
A) deve encaminhar Anabela para a assistência judiciária da FAFICH para que seja proposta a ação de investigação de paternidade e 
alimentos contra o suposto pai. 
B) deve notificar o suposto pai para comparecer no Conselho Tutelar e reconhecer voluntariamente o filho e, ocorrendo o reconhecimento, 
remeter a certidão ao oficial do registro para a devida averbação. 
C) não é da competência do Conselho Tutelar, pois mesmo que o pai reconheça o filho perante o Conselho Tutelar, este documento não 
tem valor, pois a manifestação de vontade tem que ser expressa perante o juiz ou Promotor de Justiça, que pode inclusive fazer acordo de 
guarda, visita e alimentos. 
D) deve apenas orientar a mãe em como proceder para obter o reconhecimento, encaminhando-a para a rede socioassistencial de 
atendimento. 
 
19) O adolescente Poty recebeu, após processo regular, medida socioeducativa de liberdade assistida, tendo o Juiz da Infância e Juventude 
nomeando o Conselho Tutelar para orientador, encaminhando o adolescente e seu responsável para o Conselho Tutelar. No caso, o 
Conselho Tutelar deve: 
A) comunicar ao Juiz o acolhimento do adolescente e quem é o orientador responsável pela promoção social do adolescente, elaborando 
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posteriormente o Plano de Atendimento Individual – PIA – do adolescente. 
B) comunicar ao Juiz que não é atribuição do Conselho Tutelar a execução de medida socioeducativa em meio aberto, devendo o 
adolescente ser encaminhado para o CREAS, órgão responsável pela execução de medidas socioeducativa em meio aberto no Estado de 
Goiás. 
C) acolher o adolescente até que o Juiz o encaminhe para o CRAS, enquanto isso, arrumar trabalho para ele, para que ele aprenda uma 
profissão e não fique vadiando na rua. 
D) encaminhar o adolescente e seu responsável para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos, que tem melhor estrutura, 
para que seja organizado o serviço de proteção e atendimento integral à família do adolescente, para promoção social do adolescente e sua 
família, acompanhamento escolar, profissionalização e inserção no mercado de trabalho. 
 
20) No que se refere à autorização para a criança viajar, está previsto no ECA que, se estiver desacompanhada dos pais ou do responsável 
legal, não poderá viajar para fora da comarca onde reside sem expressa autorização judicial; no entanto, essa autorização não será exigida 
quando a criança estiver acompanhada de: 
A) descendentes ou colateral maior, até o primeiro grau, por não implicar autorização documental, ou de pessoa maior de idade. 
B) descendentes ou colateral maior, até o segundo grau, com expressa comprovação de parentesco, ou de qualquer pessoa maior de idade, 
independente de parentesco. 
C) ascendente ou colateral maior, até o primeiro grau, não havendo, por isso, necessidade de comprovação documental nem de pessoa 
maior autorizada pelo pai. 
D) ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, desde que seja comprovado documentalmente o parentesco, ou de pessoa maior, 
expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. 
 
21) Avalie se as entidades responsáveis por desenvolver programas de acolhimento familiar ou institucional possuem dentre seus princípios: 
I - preservação dos vínculos familiares. 
II - promoção da reintegração familiar. 
III - desmembramento de grupos de irmãos. 
IV - atendimento personalizado e em pequenos grupos. 
Assinale a alternativa correta: 
A) apenas os itens I, III e IV estão corretos. 
B) apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
C) apenas os itens I, II e IV estão corretos. 
D) apenas os itens III e IV estão corretos. 
 
22) Considere a hipótese: Ana, solteira, 20 anos, quer adotar João, de cinco (05) anos, para o que possui todas as condições materiais, 
psicológicas e financeiras, devidamente inscrita no cadastro de adoção. Baseado no que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente 
sobre adoção, Ana poderá adotar João? 
A) Não, pois apesar de os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do estado civil, poderem adotar, o adotante há de ser, pelo 
menos, dezesseis anos mais velho do que o adotando. 
B) Não, pois só poderão adotar os maiores de 21 anos, comprovadamente casados no civil, sendo os cônjuges adotantes dezoito anos 
mais velhos que o adotando. 
C) Sim, porque a idade para adotar é a partir de 20 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) Sim, pois qualquer pessoa com situação financeira e psicológica comprovada por autoridade judicial poderá adotar uma criança ou 
adolescente, independente do estado civil, da idade, e da diferença de idade entre adotante e adotando. 
 
23) Nilda e João estavam em processo para adotar uma criança de quatro (04) anos, estando inclusive o estágio de convivência com o 
adotando já bem avançado. No entanto, passado algum tempo, os adotantes resolveram se separar judicialmente. Nesse caso, de acordo 
com o Estatuto da Criança e do Adolescente: 
A) cessam-se todos os procedimentos em relação à adoção, por conta do estado civil de separados ou divorciados, ficando inviabilizada a 
guarda compartilhada. 
B) os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e 
o regime de visitas, e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência. 
C) a adoção somente será deferida nos casos em que os ex-cônjuges combinarem entre si a guarda da criança, que ficará com a mãe. No 
entanto, no caso de união estável com outra pessoa, a guarda será destituída da mãe e passará para o pai. 
D) em nenhuma hipótese poderá o casal separado ou divorciado realizar adoção, mesmo que já tenham iniciado o processo de convivência 
com o adotando e expressem a vontade de continuar o processo, aceitando compartilhar a guarda. 
 
24) Dingo bel de 9 anos, mora só com o pai, a mãe já é falecida. O pai, usuário de drogas, sai alguns dias e deixa a menina com uma 
vizinha. Em determinada ocasião, a vizinha teria buscado Dingo bel na escola e contado para professora que, muitas vezes, receava deixar 
a menina com o pai, por suspeitar que ele abuse sexualmente da filha. No entanto, não gostaria de denunciar porque, além de ser suspeita 
da denúncia, a menina ainda poderia ser levada para um abrigo. Após relato, a vizinha pede que a professora mantenha isso em segredo. 
Frente a esta situação, qual a atitude que a escola deve tomar? 
A) Comunicar ao Conselho Tutelar a suspeita de abuso sexual envolvendo a sua aluna. 
B) Combinar com a vizinha que não contará nada para ninguém, e caso aconteça algo mais grave comunique a escola. 
C) Procurar investigar nas atitudes da aluna alguma atitude que confirme a denúncia. 
D) Observar atentamente, maior evidencia de abuso sexual, antes de denunciar ao Conselho Tutelar. 
 
25) O Conselho foi procurado pela Escola, a fim de encaminhar a solicitação referente ao aluno Guarani, de 14 anos. Sendo a seguinte 
situação: o adolescente foi aluno da escola desde os 6 anos de idade. Já no seu ingresso, o serviço de orientação educacional sugeriu à 
família que buscasse atendimentos de saúde mental para Guarani, em razão de sua falta de atenção, de sua agitação e de sua dificuldade 
de aprendizagem. No entanto, a mãe (a família) nunca conseguiu efetivar tal solicitação. Apesar de o adolescente sempre ter sido muito 
agitado e muito ativo, conforme foi crescendo passou a ser agressivo com seus colegas menores, já que seu porte físico lhe coloca em 
vantagem. Por conta disso, a escola solicita transferência do aluno Guarani para outra escola, com o argumento de que já teria esgotado 
suas possibilidades de atendimento. Assinale abaixo a alternativa que indica as ações que a escola deveria ter realizado, juntamente como 
o Conselho Tutelar. 
A) Teria que ter orientado a família e informado ao Conselho Tutelar, caso a mãe (família) não atenda a solicitação, para que o Conselho 
aplicasse a medida de proteção adequada. 
B) Deveria ter adequado o aluno em uma turma, de acordo com seu tamanho e idade, com plano pedagógico diferenciado. 
C) A ação da escola chegou ao limite, pois o aluno já tem condições e idade para decidir, sendo a transferência necessária, o que deve 
providenciar o Conselho Tutelar, o mais urgente possível, para que o aluno não fique fora da sala de aula, inclusive transporte escolar para 
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ele. 
D) As alternativas A e B estão corretas. 
 
26) 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   - noturno, realizado entre dezenove e vinte e três horas; 
II  - perigoso, insalubre ou penoso; 
III - realizado em locais distantes de sua residência e escola; 
IV - realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. 
A) As proposições I, II, III estão corretas. 
B) As proposições I, II, e III estão incorretas. 
C) As proposições I e III estão incorretas. 
D) As proposições II e IV estão corretas. 
 
27) Quanto à prevenção especial com relação à informação, cultura, lazer, esporte, diversões e espetáculos é correto afirmar que: 
A) compete ao dono de banca de revistas e publicações indicar à criança e ao adolescente o material impróprio para a sua idade, não 
sendo, pois, obrigatório lacrar as embalagens desse material. 
B) as próprias editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com 
embalagem opaca. 
C) as revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil só poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios 
de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições se vierem em embalagem opaca e escurecida. 
D) os responsáveis por casas de jogos ou por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere somente 
permitirão o acesso de crianças e adolescentes que estejam acompanhados por pais ou responsáveis durante o horário da manhã e da 
tarde. 
 
28) Em relação a garantia de prioridade dos direitos da criança e do adolescente você entende que a criança e o adolescente: 
A) tem primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 
B) tem garantia de receber destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 
C) tem preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas específicas. 
D) tem atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população. 
 
29) As medidas de proteção à criança e ao adolescente, dispostas na lei 8.069/90, são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos 
nesta lei forem ameaçados ou violados: 
I. Por ação ou omissão da sociedade ou estado. 
II. Por falta, omissão ou situação de vulnerabilidade social dos pais ou responsável. 
III. Em razão de sua conduta. 
IV. Em virtude de grave inadaptação familiar ou comunitária. 
A) Você entende que apenas o item I está correto. 
B) Você entende que apenas os itens I e II estão corretos. 
C) Você entende que apenas os itens I e III estão corretos. 
D) Você entende que todos os itens acima estão corretas. 
30) Analise as proposições abaixo. Sobre o direito à convivência familiar e comunitária da criança e do adolescente é correto afirmar que: 
I – Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade. 

II –  A convivência de criança e do adolescente com a mãe ou o pai preso será garantida por meio de visitas periódicas promovidas pelo 

responsável. 

III – A convivência de criança e do adolescente com a mãe ou pai preso será garantida nas hipóteses de acolhimento institucional, pela 

entidade responsável, independentemente de autorização judicial. 

IV –  A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime 

doloso ou culposo, sujeito à pena de reclusão ou detenção, contra o próprio filho ou filha. 

V – A colocação de criança ou adolescente sob a guarda de pessoa inscrita em programa de acolhimento familiar será comunicada pela 

autoridade judiciária à entidade por este responsável no prazo máximo de 5 (cinco) dias. 

A) Você entende que todas as proposições estão corretas. 
B) Você entende que apenas as proposições I, II, III e V estão corretas. 
C) Você entende que apenas as proposições II, IV e V estão corretas. 
D) Você entende que apenas as proposições I III e IV estão corretas. 
 
31) Em relação ao atendimento de crianças e adolescentes, cabe ao Conselheiro: 
A) Ouvir relatos e reclamações sobre situações que ameacem ou violem os direitos de crianças e adolescentes. 
B) Acompanhar a situação do atendimento às crianças e adolescentes na sua área de atuação e identificar possíveis ameaças ou violações 
de direitos. 
C) Identificar direito ameaçado quando crianças e adolescentes correm o risco iminente de serem privados de bens (materiais ou materiais) 
ou interesses protegidos por lei. 
D) Identificar direito violado quando essa privação (de bens ou interesses) a crianças e adolescentes está na iminência de se concretizar, 
exigindo ação imediata e preventiva do Conselheiro Tutelar. 
 
32) Considerando que o conselho tutelar recebeu via telefone denúncia anônima consistente no relato de que três irmãs adolescentes 
estavam sendo obrigadas pelos pais a se prostituir, em bares da cidade, assinale a opção que apresenta a medida a ser tomada pelos 
conselheiros tutelares nesse caso. 
A) Após constatar in loco a veracidade dos fatos denunciados, o conselho tutelar deve determinar o acolhimento institucional das 
adolescentes e o seu acompanhamento psicológico, além de advertir imediatamente os pais e enviar ao Promotor e Juiz da Infância e 
Juventude relatório circunstanciado do ocorrido e das providências tomadas. 
B) Cabe ao conselho tutelar, nesse caso, instaurar inquérito civil público para apuração dos fatos, ouvir os pais e as adolescentes, e, após a 
conclusão das investigações, remeter os autos ao Promotor de Justiça, para a tomada das providências cabíveis. 
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C) Os conselheiros tutelares devem enviar oficios ao Juiz, Promotor de Justiça e Delegado de Polícia comunicando o recebimento da 
denúncia, para que tomem as medidas cabíveis ao caso, e aguardar ordens de atuação. 
D) Diante da gravidade do fato, os conselheiros devem determinar a apreensão provisória das adolescentes, que devem ser encaminhadas 
a instituição preparada para receber adolescente em conflito com a lei ou, na sua falta, à delegacia local, onde devem permanecer em cela 
especial, à disposição da autoridade judiciária. 
 
33) Em relação a medida de proteção de acolhimento institucional: 
I – O Conselho Tutelar poderá encaminhar criança ou adolescente para entidade de atendimento de acolhimento institucional apenas em 
casos excepcionais. 
II – O acolhimento institucional é atribuição da Autoridade Judiciária e do Ministério Público. 
III – Comunicar o encaminhamento ao juiz da infância e juventude no prazo de 24 horas, mediante Termo de Comunicação de Acolhimento, 
que deverá conter os dados da criança e do adolescente e de seus familiares, bem como todas as informações relativas à sua situação 
pessoal, familiar e social, além de relatório sobre o atendimento feito pelo Conselho Tutelar. 
A) as proposições I e III estão corretas. 
B) as proposições I e II estão corretas. 
C) as proposições II e III está correta. 
D) que todas as proposições estão corretas. 
 
34) É atribuição do Conselho Tutelar atender e aconselhar os pais ou responsável e aplicar medidas de proteção. Nesse caso não está 
correta a proposição: 
A) Que o Conselho Tutelar deve, prioritariamente, buscar fortalecer o poder familiar, pois pai e mãe têm o dever e o direito de assistir, criar e 
educar os filhos; 
B) Que em caso de os pais ou responsável, por ação, omissão ou insuficiência de recursos, não cumprirem os seus deveres, o Conselho 
Tutelar deverá agir, retirando a criança ou adolescente do lar e encaminhando para família ampliada ou abrigo. 
C) Que o Conselho Tutelar deve orientar pais, responsável, guardiães e dirigentes de entidades quanto à obrigatoriedade de matricular e 
acompanhar a vida escolar de suas crianças e adolescentes. 
D) Que o Conselho Tutelar deve advertir, sob a forma de admoestação verbal ou por escrito, pais ou responsável, sempre que os direitos de 
seus filhos ou pupilos, por ação ou omissão, forem ameaçados ou violados. 
 
35) As entidades governamentais e não-governamentais de atendimento a Criança e ao Adolescente: 
A) Serão fiscalizadas pelo Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar. 
B) Serão fiscalizadas pelo Poder Público, Ministério Público e Conselho Tutelar. 
C) Serão fiscalizadas pela Sociedade Civil Organizada, Poder Público e Conselho Tutelar. 
D) Serão fiscalizadas pelo Judiciário, Poder Público e Comissariado da Infância e Juventude. 
 
36) Em uma escola de educação infantil da cidade, está matriculado “P”, de três anos de idade. Em virtude de uma desorganização familiar, 
“P” está chegando atrasado na escola com frequência. A diretora, em um determinado dia, impediu a entrada do menino, que chegava às 
09:00 horas, acompanhado de sua mãe. O horário de entrada na instituição se dá entre 07:00 horas e 08:30 horas, conforme norma interna 
(Regimento da Escola). A mãe da criança procurou o Conselho Tutelar para registrar o ocorrido e solicitar providências. Cabe ao Conselho 
Tutelar, nesta situação: 
A) Encaminhar a família para registrar o fato no Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente, para que o referido órgão acione 
a escola, exigindo o acesso e a permanência da criança, que como sujeito de direitos, não pode ser discriminada e submetida à situação 
vexatória. 
B) Entrar em contato com a diretora da escola e solicitar que a mesma possibilite o acesso e permanência da criança, pois ela não deve ser 
responsabilizada pelos atos dos adultos, e como sujeito de direitos, não pode ser discriminada e submetida à situação vexatória. 
C) Encaminhar a família para registrar o fato junto aos órgãos do Poder Publico que atuam com crianças e adolescentes, para que os 
mesmos acionem a escola, exigindo a entrada da criança, que não pode ser discriminada nem submetida à situação vexatória. 
D) Acionar imediatamente os responsáveis pela escola, exigindo que permitam a entrada da criança, que como sujeito de direitos, não deve 
ser responsabilizada pelos atos dos adultos, tão pouco discriminada e submetida à situação vexatória, já que cabe ao Conselho Tutelar 
zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes, segundo a lei 8.069/90. 
 
37) Art. 112 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal 8069/90) – j Verificada a prática de ato infracional, a autoridade 
competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: Advertência, Obrigação de reparar o dano, Prestação de serviços à 
comunidade e Qualquer uma das previstas no Art. 101, I a VI. Das medidas citadas, qual delas deve ser providenciada pelo Conselho 
Tutelar? 
A) Advertência. 
B) Prestação de serviços à comunidade. 
C) Qualquer uma das previstas no Art. 101, I a VI. 
D) Obrigação de reparar o dano. 
 
38) Joana e Pedro são filhos de Maria e Joaquim. Contudo, por falta ou carência de recursos materiais o conselho tutelar representou ao 
Ministério Público para efeito de suspensão do poder familiar dos pais. Nesse sentido, assinale a alternativa que cabe à análise de tal 
situação: 
A) A carência ou a falta de recursos não podem ser motivos para a suspensão ou perda do poder familiar sobre os filhos. 
B) O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a carência ou a falta de recursos da família indicam a sua inclusão em programas 
oficiais de auxílio. 
C) Os pais ou responsáveis podem sim perder a guarda dos filhos porque estão sem condições econômicas de provê-los, devendo as 
crianças serem colocadas em família ampliada. 
D) As alternativas A, B se aplicam ao caso e são corretas. 
 
39) A Lei Federal n.º 8.069/90 institui direitos fundamentais às crianças e aos adolescentes de todo o Brasil. “As entidades que mantenham 
programa de acolhimento institucional poderão, em caráter __________ e de ___________, acolher crianças e adolescentes sem prévia 
determinação da autoridade competente, fazendo comunicação do fato em até __________ ao _______________, sob pena de 
responsabilidade”, sendo seu dirigente equiparado a______________. 
Indique a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto. 
A) excepcional, preventivo, 5 (dias) dias, Juiz da Infância e da Juventude, educador. 
B) educativo, preventivo, 24 (vinte e quatro) horas, Conselho Tutelar, casal acolhedor. 
C) excepcional, urgência, 24 (vinte e quatro) horas, Juiz da Infância e da Juventude, guardião. 
D) excepcional, preventivo, 48 (quarenta e oito) horas, Conselho Tutelar, orientador. 
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40) O Conselho Tutelar pode requisitar Certidões de Nascimento e de Óbito, quando necessário, mas se for verificada a inexistência de 
registro anterior, a quem compete requisitar o registro: 
A) A Secretaria de Assistência Social. 
B) Ao Cartório de Registro Civil. 
C) Ao Poder Judiciário. 
D) Ao Ministério Público. 
 
41) O Conselheiro Tutelar tem o dever de guardar sigilo sobre os fatos que toma ciência no exercício de sua função. Caso receba a 
denúncia de ocorrência de atentado violento ao pudor ou estupro deverá: 
I. Relatar o fato somente com o único Conselheiro que confia, dada à gravidade do fato, ficando, juntamente com o Conselheiro amigo, 
responsáveis pela análise da situação. 
II. Levar pessoalmente a notícia do fato ao Ministério Público, caso este seja confirmado. 
III. Encaminhar os envolvidos no fato para exame físico e acompanhamento psicológico apenas após a confirmação do fato, pois se o fizer 
antes da confirmação poderá ser acusado de difamar e ou caluniar os supostos agressores. 
IV. Ouvir os envolvidos e, após discussão do caso com os demais conselheiros, encaminhar suposta vítima e demais envolvidos, para 
exame físico e acompanhamento psicológico. 
V. Encaminhar apenas a suposta vítima para acompanhamento psicológico. 
A) Você entende que apenas as proposições I e II estão corretas. 
B) Você entende que apenas a proposição IV está correta. 
C) Você entende que apenas as proposições II e III estão corretas. 
D) Você entende que apenas as proposições II, IV e V estão corretas. 
 
42) O Conselho Tutelar, recebeu denúncia anônima, por telefone, a respeito do funcionamento de uma boate, instalada em uma casa no 
centro da cidade, onde meninas adolescentes eram supostamente mantidas para a prática de prostituição. Com base na situação hipotética 
apresentada, nas atribuições do conselho tutelar e nas medidas de proteção previstas no ECA, assinale a opção correta. 
A) O Conselho Tutelar local, deverá ajuizar, imediatamente, ação cautelar, com pedido de liminar, com vistas à interdição temporária do 
estabelecimento. 
B) Confirmada a existência de adolescentes desacompanhadas de pais ou representantes legais na referida residência, o Conselho Tutelar 
deverá providenciar o encaminhamento das menores aos seus responsáveis legais ou, na falta destes, o acolhimento institucional, 
comunicando o Promotor de Justiça, via relatório minucioso, dos fatos e providências. 
C) O Conselho Tutelar deverá, imediatamente, requisitar à polícia civil abertura de inquérito policial para investigação criminal do caso e, 
assim que forem tomadas as providências cabíveis, fiscalizar a atuação policial, a fim de evitar violação dos direitos fundamentais das 
adolescentes envolvidas. 
D) O Conselho Tutelar deverá convocar, com urgência, reunião do conselho tutelar com o promotor de justiça, o juiz da infância e juventude 
e as polícias civil e militar, para definição de plano estratégico de combate à prostituição local de adolescentes. 
 
43) Quando chegam ao Conselho Tutelar denúncias relacionadas à violação de direitos de crianças e adolescente, este órgão deve: 
A) proceder à abertura de expediente para apuração das denúncias, registrando todos os dados disponíveis e averiguar pessoalmente a 
situação denunciada, mesmo que as supostas vítimas sejam conhecidas na comunidade por atos infracionais anteriormente cometidos. 
B) verificar a procedência da denúncia e registrar todos os dados sobre as crianças e adolescentes envolvidos, mesmo que não tenham 
relação direta com a denúncia, como idade, escolaridade, situação familiar, local de moradia, entre outros. 
C) aguardar a comprovação de que procedem as denúncias, visto que existem muitos casos em que a comunidade faz denúncias falsas, ou 
de fatos de pouca importância frente a gravidade das situações cotidianas que envolvem o trabalho do Conselho Tutelar. 
D) considerar as informações disponíveis e buscar outras complementares no menor tempo possível, visto que, mesmo que se trate apenas 
de suspeitas, o tempo que passa só aumenta os danos sofridos pela violação de direitos. 
 
44) O Conselho Tutelar recebeu denúncia do pai de que a senhora Felisbina sai todos os dias para trabalhar e deixa seus filhos, Pinóquio 
de 5 anos e Branca de Neve de 11 anos, trancados em casa. No caso o Conselho Tutelar deve: 
A) Dizer ao pai que é comum essa situação, pois a mãe está trabalhando e Branca de Neve já tem idade para cuidar do irmão, devendo o 
pai, se quiser, constituir um advogado para pegar a guarda dos filhos. 
B) Comparecer ao local e, verificando que tudo está calmo e quieto, ir embora, pois não há reclamações ou denúncia dos vizinhos, pois, 
não foi caracterizada qualquer situação de risco para as crianças, que estão em casa e não na rua e a mãe está trabalhando. 
C) Procurar a mãe em seu local de trabalho e informar que o pai está reclamando dos filhos ficarem sozinhos, aconselhando-a a tomar 
providências para não perder a guarda. 
D) Comparecer no local, acompanhados da Polícia Militar, entrar na casa, verificar a situação do local e das crianças, levando-as para o 
Conselho Tutelar, para as providências que o caso exige. 

45) A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança 
ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do art. 25 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sobre este 
tema, considere as assertivas abaixo: 
I. É vedada a adoção por procuração. 
II. Podem adotar os maiores de vinte e um (21) anos, independentemente de estado civil. 
III. Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do estado civil.   
IV. Para adoção conjunta é dispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a 
estabilidade da família. 
Quais proposições estão corretas? 
A) Apenas I e II. 
B) Apenas II e III. 
C) Apenas I, II e IV. 
D) Apenas I e III. 
 
46) O hospital da cidade acionou o Conselho Tutelar informando que a adolescente Cinderela, de 15 anos, gestante, ingressou na unidade 
onde nasceu um menino, mas como estava desacompanhada solicitou que o Conselho Tutelar localizasse a família da jovem, pois, o bebê 
vai ficar internado por nascer prematuro, com baixo peso e necessita de cuidados especiais. Diante da situação apresentada o Conselho 
Tutelar deve: 
A) localizar a família da adolescente para que acompanhe a alta hospitalar do bebê. 
B) solicitar ao Judiciário imediato acolhimento institucional da adolescente e do bebê. 
C) notificar a família da adolescente para que acompanhe a filha e o bebê no hospital, pois não se trata de caso que necessite da 
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intervenção do Conselho Tutelar. 
D) localizar a família, acompanhar o desdobramento do caso e discutir com a rede socioassistencial a inclusão em programa oficial para 
acompanhamento desta adolescente e sua família. 
 
47) Rapunzel é usuária de crack, tem 4 filhos e está grávida do quinto. Não sabe quem é o pai das crianças. Quem cuida e tem a guarda 
dessas crianças é a avó materna Emília, que é idosa. Da. Emília procura o Conselho Tutelar dizendo que não consegue mais cuidar das 
crianças. Nesse caso, o Conselho Tutelar deverá: 
A) colocar os filhos de Rapunzel em família acolhedora, e o bebê que vai nascer na lista de adoção. 
B) encaminhar Da. Emília a programa de apoio e proteção à família e Rapunzel a programa de tratamento de usuários de drogas. 
C) denunciar o caso ao Ministério Público, pois se trata de situação de abandono. 
D) determinar a perda da guarda da avó, pois é idosa e não tem condições de cuidar dos netos. 
 
48) É procedimento errado de atuação do Conselho Tutelar durante o plantão: 
A) Na chegada de criança ou adolescente, o Plantão deverá avaliar a necessidade de alimentação, higiene, agasalho ou cuidados médicos, 
tornando as providências cabíveis, inclusive de medicação, que será feita de imediato pelo Conselheiro Plantonista. 
B) Em caso de agressão física, levará a vítima ao atendimento de saúde e, incontinente, localizará pai, mãe ou responsável, para proceder 
orientações sobre o registro na Delegacia de Polícia e encaminhamento ao Departamento Médico Legal, solicitando o retorno dos pais ou 
responsável ao Conselho Tutelar para a comprovação. Em não localizando pais/responsável, ou se os mesmos forem os agentes da 
violação ocorrida, o Plantão avaliará a necessidade de abrigo, bem como a do registro policial, podendo ser encaminhado de imediato um 
relatório ao Ministério Público, anexando o parecer médico. 
C) Entregará a criança ou adolescente aos pais ou responsável quando houver endereço, mediante termo de responsabilidade, anexando a 
este a notificação para comparecimento ao Conselho Tutelar, preservando o momento de Colegiado. Em caso de não serem encontrados os 
pais/responsáveis, e havendo vínculo evidente, deixará com terceiros mediante termo de responsabilidade, com testemunhas. 
D) Caso não tenha o endereço dos pais ou responsável, ou não havendo a localização dos mesmos, bem como a moradia localizar-se em 
área de risco ou de difícil acesso, o conselheiro encaminhará a criança e/ou adolescente para abrigo e, na falta de abrigo, encaminhará para 
outra entidade ou para terceiros, informando a autoridade judicial em 24 horas, para as providências cabíveis. 
 
49) Fiona é mãe de duas crianças, de 7 e 10 anos de idade. Seu marido, Gordon, é usuário abusivo de álcool e dá bebidas alcoólicas aos 
filhos sempre que ela não está em casa. Ela procura o Conselho Tutelar para pedir ajuda. Ao Conselho Tutelar, nessa situação, caberá: 
A) destituir o poder parental de Gordon e afastá-lo do lar. 
B) encaminhar o pai a programa de auxílio, orientação, tratamento psicológico e alcoólatra. 
C) denunciar a mãe ao Ministério Público, pois ela está cometendo o crime de negligência ao deixar os filhos com pai sozinhos. 
D) destituir o poder parental de ambos os pais e colocar as crianças em família ampliada que as crianças tenham vínculo. 
 
50) Um aluno de uma escola estadual foi espancado por outro dentro da escola. Ferido, foi levado por uma professora para tendimento no 
hospital local e comunicou os pais. Estes comunicaram o fato ao Conselho Tutelar. Em relação à atuação do Conselho Tutelar é correto 
afirmar: 
A) No caso, a criança já foi entregue aos pais, não necessitando mais da intervenção do Conselho. 
B) Cabe à direção, coordenação ou pais informarem o Delegado de Polícia para que lavre o Boletim de Ocorrência e encaminhe ao 
Promotor de Justiça, pois se trata de ato infracional, não sendo atribuição do Conselho Tutelar. 
C) Tomando conhecimento do caso, poderá aplicar uma ou mais medida de proteção tanto ao agressor como à vítima. 
D) Não cabe ação do Conselho Tutelar, pois os fatos se deram no interior da escola, constituindo infração indisciplinar de alunos, cabendo 
ao Conselho de Classe avaliar o caso e aplicar a penalidade prevista no seu regimento. 


