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CADERNO DE PROVAS
ORIENTAÇÕES GERAIS
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES A SEGUIR:
• Você recebeu do fiscal de sala o caderno de prova e o cartão-resposta.

a) durante a realização da prova utilizar relógio,
telefone celular, qualquer tipo de equipamento
eletrônico ou fontes de consultas de qualquer espécie;

• A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo
o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

b) ausentar-se da sala de prova levando consigo o
caderno de prova e/ou o cartão-resposta;

• O prazo mínimo de permanência em sala é de
1 (uma) hora.

c) recusar-se a entregar o caderno de prova e/ou
cartão-resposta, quando terminar o tempo estabelecido;

• Autorizado o início da prova, verifique se
este caderno contém questões objetivas de
conhecimentos específicos. Verifique se o caderno de prova está em ordem e se o seu nome,
CPF e número de inscrição conferem com os que
aparecem no cartão-resposta. Caso contrário, comunique imediatamente o fiscal.
• Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para cada umas das questões objetivas são
apresentadas quatro alternativas (A, B, C ou D),
e somente uma corresponde à alternativa correta. Assinale UMA RESPOSTA: a marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo
que uma das respostas marcadas seja a correta.
• No cartão-resposta, a marcação das letras que
correspondem às respostas corretas deve ser realizada com caneta esferográfica de tinta preta ou
azul, de forma contínua e densa, cobrindo todo
o espaço compreendido pelos círculos. A Leitora Óptica é sensível a marcas escuras, portanto,
preencha os campos de marcação completamente. Exemplo:
• CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque, não amasse, não dobre, não suje, pois ele é
insubstituível.
• SERÁ ELIMINADO DO PROCESSO SELETIVO o
candidato que:

d) manter ou tentar manter qualquer tipo de comunicação com outros candidatos.

• Os fiscais não estarão autorizados a emitir
opinião, nem prestar esclarecimentos sobre o
conteúdo das provas. Cabe, exclusivamente, ao
candidato interpretar o enunciado da questão e
decidir a resposta.
• Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de sala
o caderno de prova e o cartão-resposta e ASSINE
A LISTA DE PRESENÇA. Não é permitido levar o
rascunho do gabarito. O candidato visualizará em
seu e-mail o cartão-resposta no dia seguinte ao
da aplicação da prova.
• Após a realização da prova, o candidato deverá
sair imediatamente das instalações físicas do local da prova.
• Os três últimos candidatos permanecem em sala
e deverão entregar as provas simultaneamente.
• Na hipótese de ocorrer anulação de questões,
elas serão consideradas como respondidas corretamente por todos os candidatos.
• O gabarito da prova estará disponível em 10
de agosto de 2015, a partir das 14h, no site da
Prefeitura Municipal de Água Doce, SC, e no site
da Universidade do Oeste de Santa Catarina
(Unoesc).
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QUESTÃO 2
Qual dessas medidas NÃO poderá ser

Lei n. 8069, de 13 de julho de 1990 (com

aplicada pelo Conselho Tutelar aos pais

todas as alterações posteriores). Parte Geral:

que tenham utilizado contra criança e

Das Disposições Preliminares; Dos Direitos

adolescente castigo físico ou tratamento

Fundamentais; Da Prevenção. Parte Especial:

cruel ou degradante como formas de cor-

Da Política de Atendimento; Das Medidas de

reção, disciplina, educação ou qualquer

Proteção; Da Prática de Ato Infracional; Das

outro pretexto?

Medidas Pertinentes aos Pais ou Responsável;

(A) Encaminhamento a programa oficial ou

Do Conselho Tutelar; Do Acesso à Justiça; Dos
Crimes e Das Infrações Administrativas.

comunitário de proteção à família.
(B) Multa.
(C) Advertência.

QUESTÃO 1

(D) Encaminhamento a cursos ou programas
de orientação.

O Estatuto da Criança e do Adolescente

QUESTÃO 3

dispõe, para os efeitos da Lei, que se considera criança a pessoa até:
(A) doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos
de idade.
(B) doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezesseis anos
de idade.
(C) quatorze anos de idade incompletos, e
adolescente aquela entre quatorze e dezoito anos de idade.
(D) doze anos de idade incompletos, adolescente aquela entre doze e dezesseis anos
de idade, e jovem entre dezesseis e dezoito anos de idade.

Salvo comprovada a necessidade que
atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade
judiciária, a permanência da criança e do
adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por
mais de:
(A) 6 (seis) meses.
(B) 5 (cinco) anos.
(C) 10 (dez) anos.
(D) 2 (dois) anos.
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QUESTÃO 4

QUESTÃO 6

Quanto à colocação do menor em família

Os dirigentes de estabelecimentos de en-

substituta, é correto afirmar:

sino fundamental comunicarão ao Conse-

(A) Tratando-se de maior de 10 (dez) anos de

lho Tutelar os casos de:

idade, será necessário seu consentimento, colhido em audiência.
(B) Tratando-se de maior de 8 (oito) anos de
idade, será necessário seu consentimento, colhido em audiência.

(A) qualquer incidente disciplinar envolvendo
menor.
(B) todas as faltas injustificadas, após notificação dos pais.
(C) todas as repetências.

(C) Tratando-se de maior de 12 (doze) anos

(D) reiteração de faltas injustificadas e de

de idade, será necessário seu consenti-

evasão escolar, esgotados os recursos es-

mento, colhido em audiência.

colares.

(D)Tratando-se de maior de 16 (dezesseis)
anos de idade, será necessário seu con-

QUESTÃO 7

sentimento, colhido em audiência.
Podem ser vendidos(as) ao adolescente
QUESTÃO 5

com dezesseis anos de idade:
(A) Bebidas com baixo grau alcoólico, como a

Segundo o Estatuto da Criança e do Ado-

cerveja.

lescente, sobre adoção, é correto afirmar:

(B) Fogos de artifício, quando pelo seu reduzi-

(A) Podem adotar os ascendentes e os irmãos

do potencial sejam incapazes de provocar

do adotando.
(B) O adotando deve contar com, no máximo,
dezesseis anos à data do pedido, salvo se
já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes.
(C) Podem adotar os maiores de 18 (dezoito)
anos, independentemente do estado civil.
(D) O adotante há de ser, pelo menos, 5 (cinco) anos mais velho que o adotando.

qualquer dano físico em caso de utilização
indevida.
(C) Bilhetes lotéricos e equivalentes.
(D) Cigarros e tabaco.
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QUESTÃO 8

QUESTÃO 10

Quanto à possibilidade de viagem da

Sobre as entidades que desenvolvem

criança, é correto afirmar:

programas de acolhimento familiar ou

(A) Sendo viagem dentro dos limites do terri-

institucional, é correto afirmar que serão

tório brasileiro, não há necessidade de au-

fiscalizadas:

torização judicial quando a criança estiver

(A) pelo Judiciário, pelo Ministério Público e

acompanhada pelos avós, com comprovação de parentesco.
(B) A criança pode viajar ao exterior acompanhada de um dos pais, mesmo sem autorização do outro.
(C) O conselho tutelar precisa autorizar a crian-

pelos Conselhos Tutelares.
(B) apenas pelo Ministério Público e pelos
Conselhos Tutelares.
(C) apenas pelos Conselhos Tutelares.
(D) apenas pelo Judiciário, por intermédio do
programa de assistência social.

ça para que viaje a outro município, quando não estiver em companhia dos pais.

QUESTÃO 11

(D) Em hipótese alguma a criança pode viajar
sem que esteja acompanhada pelos pais.

Verificado abuso por parte dos pais, a autoridade competente poderá determinar me-

QUESTÃO 9

didas protetivas, sendo uma das possíveis a:
(A) prisão de qualquer pessoa.

As medidas de proteção à criança e ao

(B) adoção compulsória do menor.

adolescente são aplicáveis sempre que

(C) inclusão em programa oficial ou comuni-

os direitos reconhecidos no Estatuto da

tário de auxílio, orientação e tratamento a

Criança e do Adolescente forem ameaça-

alcoólatras e toxicômanos.

dos ou violados, com EXCEÇÃO:
(A) por ação ou omissão da sociedade ou do
Estado.
(B) por falta, omissão ou abuso dos pais ou

(D) matrícula e frequência obrigatórias em
estabelecimento oficial de ensino superior
para o menor.

responsável.

QUESTÃO 12

(C) em razão de sua conduta.
(D) por falta de recursos financeiros.

Considera-se ato infracional, a conduta:
(A) descrita apenas como contravenção penal.
(B) descrita como crime ou contravenção penal.
(C) descrita apenas como crime.
(D) que atente contra a moral e os bons costumes.
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QUESTÃO 13

QUESTÃO 15

Entre as medidas socioeducativas que
podem ser aplicadas ao adolescente, NÃO

Segundo o Estatuto da Criança e do Ado-

se encontra a:

lescente, está entre as medidas aplicá-

(A) inclusão em programa de acolhimento fa-

veis aos pais ou responsável:

miliar.

(A) prisão, caso o filho cometa crime com violência.

(B) inserção em regime de semiliberdade.
(C) liberdade assistida.

(B) encaminhamento a tratamento psicológico
ou psiquiátrico.

(D) advertência.

(C) internação em caso de embriaguez.
QUESTÃO 14

(D) multa em caso de reincidência.

A internação constitui medida privativa

QUESTÃO 16

da liberdade, sujeita aos princípios de
brevidade, excepcionalidade e respeito

De acordo com o Estatuto da Criança e do

à condição peculiar de pessoa em desen-

Adolescente, assinale a alternativa corre-

volvimento. Sobre essa medida, é correto

ta:

afirmar:

(A) O Conselho Tutelar é um órgão permanen-

(A) Em nenhuma hipótese é possível a realização de atividades externas.
(B) Em nenhuma hipótese o período máximo
de internação poderá exceder a 2 (dois)
anos.
(C) A liberação será compulsória aos dezoito
anos de idade.
(D) A medida não comporta prazo determina-

te e autônomo, jurisdicional, encarregado
pela sociedade de zelar pelo cumprimento
dos direitos da criança e do adolescente.
(B) O Conselho Tutelar é um órgão vinculado
ao Ministério Público, jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

do, devendo sua manutenção ser reava-

(C) O Conselho Tutelar é um órgão perma-

liada mediante decisão fundamentada, no

nente e autônomo, não jurisdicional, en-

máximo, a cada seis meses.

carregado pela sociedade de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do
adolescente.
(D) O Conselho Tutelar é um órgão vinculado
ao judiciário, encarregado pela sociedade
de zelar pelo cumprimento dos direitos da
criança e do adolescente.
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QUESTÃO 17

QUESTÃO 20

NÃO está entre os requisitos para a can-

Segundo o Estatuto da Criança e do Ado-

didatura a membro do Conselho Tutelar:

lescente, a competência do Conselho Tute-

(A) reconhecida idoneidade moral.

lar será, em regra, determinada:

(B) ter curso superior.

(A) sempre pelo lugar onde se encontre a

(C) idade superior a vinte e um anos.
(D) residir no município.

QUESTÃO 18
NÃO está entre as atribuições do Conselho Tutelar:
(A) atender e aconselhar os pais ou responsável, encaminhando-os a programa oficial

criança ou o adolescente.
(B) pelo domicílio dos pais ou responsáveis;
na falta deles será da capital do Estado.
(C) pelo lugar onde se encontre a criança ou
adolescente, sendo irrelevante o domicílio
dos pais ou responsável.
(D) pelo domicílio dos pais ou responsável; pelo
lugar onde se encontre a criança ou o adolescente, à falta dos pais ou responsável.

ou comunitário de proteção à família.
(B) assessorar o Poder Executivo local na ela-

QUESTÃO 21

boração da proposta orçamentária para
planos e programas de atendimento dos

Compete à autoridade judiciária discipli-

direitos da criança e do adolescente.

nar, por meio de portaria, ou autorizar,

(C) determinar a internação e a perda da
guarda quando houver violência contra
criança.
(D) requisitar certidões de nascimento e de
óbito de criança ou adolescente quando

mediante alvará:
(A) a entrada de crianças acompanhadas dos
pais em ginásios.
(B) a entrada de adolescentes acompanhados
dos pais em boates ou congêneres.
(C) a participação de adolescentes em ence-

necessário.

nações escolares.
QUESTÃO 19

(D) a participação de adolescentes em certames de beleza.

Está entre as atribuições do Conselho Tutelar:
(A) atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando, se for o caso, medida de
advertência.
(B) aplicar a destituição da tutela em caso de
abuso.
(C) suspender o poder familiar.
(D) determinar a internação em caso de cometimento de ato infracional.
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QUESTÃO 22

QUESTÃO 23

Considerando as normas do Estatuto da

Constitui crime previsto no Estatuto da

Criança e do Adolescente, assinale a al-

Criança e do Adolescente:

ternativa correta:

(A) divulgar, total ou parcialmente, sem auto-

(A) Nenhum adolescente a quem se atribua a

rização devida, por qualquer meio de co-

prática de ato infracional, ainda que au-

municação, nome, ato ou documento de

sente ou foragido, será processado sem

procedimento policial, administrativo ou

defensor.

judicial relativo à criança ou adolescente

(B) Ao adolescente a quem se atribua a prá-

a que se atribua ato infracional.

tica de ato infracional, estando acompa-

(B) deixar o médico, o professor ou o respon-

nhado dos pais, é facultada a presença de

sável por estabelecimento de atenção à

defensor.

saúde e de ensino fundamental, pré-es-

(C) O Ministério Público intervirá obrigatoria-

cola ou creche, de comunicar à autoridade

mente nas ações que promovam medidas

competente os casos de que tenha conhe-

socioeducativas em face de crianças e fa-

cimento, envolvendo suspeita ou confir-

cultativamente quando forem praticadas

mação de maus-tratos contra criança ou

por adolescentes.

adolescente.

(D) A assistência judiciária integral e gratuita

(C) vender, fornecer, servir, ministrar ou en-

é devida a todos, independentemente da

tregar, ainda que gratuitamente, de qual-

necessidade.

quer forma, à criança ou ao adolescente,
bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam
causar dependência física ou psíquica.
(D) hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável, ou
sem autorização escrita destes ou da autoridade judiciária, em hotel, pensão, motel ou congênere.
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QUESTÃO 24
O procedimento para imposição de penalidade administrativa por infração às
normas de proteção à criança e ao adolescente pode ter por início, EXCETO:
(A) representação do Ministério Público.
(B) representação do menor.
(C) representação do Conselho Tutelar.
(D) auto de infração elaborado por servidor
efetivo ou voluntário credenciado e assinado por duas testemunhas, se possível.

QUESTÃO 25
Sobre o Conselho Tutelar, assinale a alternativa correta:
(A) A autoridade judiciária manterá, em cada
comarca ou foro regional, um cadastro
contendo informações atualizadas sobre
as crianças e adolescentes em regime de
acolhimento familiar e institucional sob
sua responsabilidade, cujo acesso é de
exclusividade do Conselho Tutelar.
(B) São impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos,
cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado.
(C) A composição do Conselho Tutelar é de, no
mínimo, 9 (nove) membros.
(D) Em municípios com população inferior a
dois mil habitantes é facultada a existência de Conselho Tutelar.
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