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Além deste caderno de prova, contendo sessenta 

questões objetivas, você receberá do fiscal de sala: 

  uma folha destinada às respostas das questões 

objetivas; 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As questões objetivas têm cinco alternativas de 

resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está 

correta; 

 Verifique se seu caderno está completo, sem 

repetição de questões ou falhas. Caso contrário, 

notifique imediatamente o fiscal da sala, para que 

sejam tomadas as devidas providências; 

 Confira seus dados pessoais, especialmente nome, 

número de inscrição e documento de identidade e 

leia atentamente as instruções para preencher a 

folha de respostas; 

 Use somente caneta esferográfica, em material 

transparente, com tinta preta ou azul; 

 Assine seu nome apenas nos espaços reservados; 

 Marque na folha de respostas o campo relativo à 

confirmação do tipo/cor de prova, conforme o 

caderno recebido; 

 O preenchimento das respostas da prova objetiva 

é de sua responsabilidade e não será permitida a 

troca de folha de respostas em caso de erro; 

 Reserve tempo suficiente para o preenchimento 

de suas respostas. Para fins de avaliação, serão 

levadas em consideração apenas as marcações 

realizadas na folha de respostas da prova objetiva, 

não sendo permitido anotar informações relativas 

às respostas em qualquer outro meio que não seja 

o caderno de provas; 

 A FGV coletará as impressões digitais dos 

candidatos na folha de respostas; 

 Os candidatos serão submetidos ao sistema de 

detecção de metais quando do ingresso e da saída 

de sanitários durante a realização das provas. 

 

 

 4h 30min é o tempo que você dispõe para a 

realização da prova, já incluído o tempo para a 

marcação da folha de respostas da prova 

objetiva; 

 1h 00min após o início da prova você poderá se 

retirar da sala, sem levar o caderno de provas; 

 1h 00min antes do término do período de prova 

você poderá se retirar da sala levando o caderno 

de prova. 

 Qualquer tipo de comunicação entre os 

candidatos durante a aplicação da prova; 

 Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de 

sala; 

 Usar o sanitário ao término da prova, após 

deixar a sala. 

SUA PROVA 

TEMPO 

NÃO SERÁ PERMITIDO 

INFORMAÇÕES GERAIS 
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Assinale a opção que indica um dos princípios norteadores do 
Sistema Socioeducativo – SINASE. 

(A) Prevalência do conteúdo punitivo. 

(B) Indiferença à diversidade étnica/racial, de gênero e de 
orientação sexual. 

(C) Isolamento da família e da comunidade no processo 
socioeducativo. 

(D) Prioridade da aplicação de sanções. 

(E) Disciplina como meio para a realização do processo 
socioeducativo. 

2 

Com relação ao funcionamento do Conselho Tutelar, segundo a 
Lei nº 5.294/2014, é correto afirmar que 

(A) deve estar permanentemente presente, na sede, durante o 
horário de funcionamento regular, pelo menos um 
Conselheiro. 

(B) o Conselho Tutelar deve funcionar de segunda a sábado,  
das 8 às 18 horas. 

(C) as denúncias sobre violação de direitos da criança e do 
adolescente, feitas fora do horário regular de funcionamento, 
deverão ser encaminhadas ao Conselheiro Tutelar que estiver 
de sobreaviso. 

(D) o Conselho Tutelar deve funcionar de segunda a sexta-feira, 
das 9 às 19 horas. 

(E) o Conselheiro Tutelar tem direito à compensação dos dias e 
horários trabalhados que extrapolem o horário de 
atendimento regular. 

3 

Segundo a Lei nº 5.294/2014, o Conselho Tutelar, em todos os 
casos em que atuar, deverá observar imediatamente os seguintes 
aspectos, com uma única exceção. Assinale-a. 

(A) A localização da família de origem. 

(B) A existência de antecedentes infracionais. 

(C) O estado de nutrição da criança ou do adolescente e sua 
vacinação obrigatória. 

(D) O atendimento pelos sistemas de saúde, de educação e de 
assistência social. 

(E) A inscrição no registro civil de nascimento com o nome de 
ambos os genitores. 

4 

É parte integrante da organização do Conselho Tutelar: 

(A) a autoridade Judiciária. 

(B) o representante do Ministério Público. 

(C) o colegiado. 

(D) o representante da Secretaria de Estado da Criança. 

(E) o representante da Defensoria Pública. 

5 

Com relação às decisões do Conselho Tutelar, segundo a 
Resolução nº 170/2014 do CONANDA, é correto afirmar que 

(A) as decisões são individuais. 

(B) as decisões deverão ser comunicadas aos interessados por 
qualquer meio. 

(C) as decisões serão sempre publicadas. 

(D) as medidas emergenciais tomadas durante os plantões 
deverão ser submetidas ao colegiado no primeiro dia útil 
subsequente. 

(E) os registros das decisões do Conselho Tutelar são de acesso 
irrestrito para toda a população. 

6 

Sobre as condutas de um membro do Conselho Tutelar, assinale a 
afirmativa correta. 

(A) Ele pode exercer outra atividade no horário fixado na lei do 
Distrito Federal para o funcionamento do Conselho Tutelar. 

(B) Ele pode se ausentar da sede do Conselho Tutelar durante o 
expediente, salvo quando em diligências ou por necessidade 
do serviço. 

(C) Ele deve proceder de forma desidiosa. 

(D) Ele pode fazer uso do Conselho Tutelar para o exercício de 
atividade político-partidária. 

(E) Ele poderá se abster de pronunciar publicamente acerca dos 
casos atendidos pelo órgão. 

7 

A Resolução nº 170/2014 do CONANDA estabeleceu, para fins de 
criação e manutenção dos Conselhos Tutelares, a observância do 
seguinte critério: 

(A) para assegurar a equidade, deverá ser observada a proporção 
mínima de um Conselho Tutelar para cada duzentos mil 
habitantes. 

(B) em cada município e no Distrito Federal haverá, no mínimo, 
três Conselhos Tutelares integrando a administração pública 
local. 

(C) preferencialmente, deverão ser instalados dois Conselhos 
Tutelares para cada região, circunscrição administrativa ou 
microrregião. 

(D) a distribuição dos Conselhos Tutelares, seguindo critérios 
normativos, caberá à gestão municipal e/ou do Distrito 
Federal. 

(E) para assegurar a equidade, deverá ser observada a proporção 
mínima de um Conselho Tutelar para cada cinquenta mil 
habitantes. 

8 

O Conselheiro Tutelar, no exercício de suas atribuições, deve se 
pautar pelas seguintes normas e princípios, com uma única 
exceção. Assinale-a. 

(A) Intervenção precoce, logo que a situação de perigo seja 
conhecida. 

(B) Intervenção tutelar que incentive a responsabilidade parental 
com a criança e o adolescente.  

(C) Proteção parcial e secundária dos direitos da criança e do 
adolescente. 

(D) Respeito à intimidade e à imagem da criança e do 
adolescente. 

(E) Proporcionalidade e atualidade na intervenção tutelar. 
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Segundo a Resolução nº 170/2014 do CONANDA, a autonomia do 
Conselho Tutelar e sua articulação com os demais órgãos, na 
garantia dos direitos da criança e do adolescente, consiste em 

(A) exercer as atribuições previstas na legislação e as novas 
atribuições que poderão ser criadas pelas autoridades do 
Poder Judiciário e do Ministério Público. 

(B) buscar a solução efetiva e definitiva dos casos atendidos, com 
o objetivo de desjudicializar, desburocratizar e agilizar o 
atendimento das crianças e dos adolescentes. 

(C) estar subordinado ao Conselho Municipal ou do Distrito 
Federal de Direitos da Criança e do Adolescente. 

(D) estar isento de responder pelas obrigações funcionais e 
administrativas junto ao órgão ao qual está vinculado. 

(E) decidir de forma plena, condicionada sua execução à 
aprovação pelo representante do Ministério Público. 

10 

Com relação aos órgãos do Sistema de Garantia dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e a suas respectivas atribuições, 
assinale a afirmativa correta. 

(A) As Delegacias de Polícia Especializadas são as responsáveis 
por julgar os crimes praticados contra crianças e 
adolescentes. 

(B) Os Centros de Apoio Operacional às Promotorias da Infância e 
Juventude oferecem suporte administrativo aos Conselhos 
Tutelares. 

(C) Os Conselhos Tutelares zelam pelo cumprimento dos direitos 
da criança e do adolescente com a aplicação de medidas 
socioeducativas. 

(D) Os Núcleos Especializados de Defensores Públicos elaboram a 
imprescindível defesa técnica de crianças e adolescentes que 
dela necessitem. 

(E) As Varas Criminais Especializadas investigam os atos 
infracionais atribuídos aos adolescentes e os delitos 
praticados contra crianças e adolescentes. 

11 

Assinale a opção que indica a hipótese em que um membro do 
Conselho Tutelar será declarado impedido de analisar um caso. 

(A) Conhecer os envolvidos no caso. 

(B) Apresentar motivos de foro íntimo. 

(C) For colega de qualquer dos interessados. 

(D) Envolver um conhecido de sua esposa na situação atendida. 

(E) Tiver interesse na solução do caso em favor de um dos 
interessados. 

12 

Coloque na sequência correta as fases do processo de escolha 
dos Conselheiros Tutelares. 

1. Eleição dos candidatos 

2. Análise da documentação do candidato 

3. Curso de formação inicial 

4. Exame de conhecimento específico 

Assinale a opção que indica a sequência correta 

(A) 1 – 3 – 4 – 2 

(B) 4 – 2 – 1 – 3 

(C) 2 – 1 – 4 – 3 

(D) 2 – 1 – 3 – 4 

(E) 3 – 1 – 4 – 2 

13 

As opções a seguir apresentam programas socioeducativos 
segundo o ECA, à exceção de uma. Assinale-a. 

(A) Prestação de serviços à comunidade 

(B) Liberdade assistida 

(C) Semiliberdade 

(D) Prisão domiciliar 

(E) Internação 

14 

Um dos instrumentos normativos de promoção, defesa e controle 
da efetivação dos direitos da criança e do adolescente, previsto 
na Resolução nº 113/2006 do CONANDA, é 

(A) o Estatuto do Idoso. 

(B) o Código de Processo Penal. 

(C) a Constituição Federal. 

(D) o Código Tributário Nacional. 

(E) a Lei de Execução Penal. 

15 

Com relação à composição do Conselho de Direitos da Criança e 
do Adolescente, assinale a afirmativa correta. 

(A) É composto apenas por representantes do governo. 

(B) É composto apenas por representantes da sociedade civil 
organizada. 

(C) É composto por igual número de representantes do governo 
e da sociedade civil organizada. 

(D) É composto por igual número de representantes da 
sociedade civil organizada e do Ministério Público. 

(E) É composto por igual número de representantes do governo 
e da Autoridade Judiciária. 

16 

Com relação às funções do Conselho Tutelar, assinale V para a 
afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

(   ) A função de Conselheiro Tutelar exige dedicação exclusiva. 

(   ) A função de Conselheiro Tutelar permite o exercício 
concomitante de outra atividade pública, desde que fora do 
horário de funcionamento regular do órgão. 

(   ) A função de Conselheiro Tutelar será remunerada de acordo 
com o disposto na legislação local. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) V, F e V. 

(B) V, V e F. 

(C) V, F e F. 

(D) F, V e F. 

(E) F, F e F. 

17 

Segundo a Lei nº 5.294/2014, assinale a opção que indica um 
requisito para se candidatar ao cargo de Conselheiro Tutelar do 
Distrito Federal. 

(A) Comprovação de experiência na área da criança e do 
adolescente de, no mínimo, 3 anos. 

(B) Idade igual ou superior a 18 anos na data da posse. 

(C) Residência comprovada de, no mínimo, 5 anos na região 
administrativa do Conselho Tutelar. 

(D) Ensino Superior completo em Direito ou Pedagogia. 

(E) Não ter sofrido sanção de suspensão no exercício das funções 
do cargo de Conselheiro Tutelar. 



Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude  FGV – Projetos 

 

Conselheiro Tutelar do Distrito Federal Tipo 2 – Cor VERDE – Página 5 |  

18 

Com relação às medidas específicas de proteção de Direitos 
Humanos, segundo a Resolução nº 113/2006 do CONANDA,  
assinale a afirmativa correta. 

(A) O representante do Ministério Público poderá aplicar 
medidas específicas de proteção. 

(B) A aplicação das medidas específicas de proteção pelo 
Conselho Tutelar fica condicionada à homologação do 
Promotor de Justiça. 

(C) A Autoridade Judiciária apenas poderá rever as medidas de 
proteção aplicadas pelo Conselho Tutelar. 

(D) A aplicação das medidas de proteção pelo Conselho Tutelar 
fica condicionada à homologação da Autoridade Judiciária. 

(E) O Conselho Tutelar possui atribuição para aplicar, de forma 
autônoma, medidas específicas de proteção. 

19 

Segundo a Resolução nº 170/2014 do CONANDA, é dever do 
membro do Conselho Tutelar: 

(A) efetuar registro de ocorrência dos crimes praticados contra a 
criança e o adolescente. 

(B) prestar as informações solicitadas pelas autoridades públicas. 

(C) manifestar-se em seus pronunciamentos administrativos, 
sem a necessidade de fundamentação. 

(D) elaborar suas manifestações, sem observar os prazos 
regimentais. 

(E) oferecer atendimento psicológico aos interessados, na sede 
do Conselho Tutelar. 

20 

É da atribuição do Conselheiro Tutelar a aplicação das medidas 
protetivas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a. 

(A) Medida de prestação de serviços à comunidade. 

(B) Medida de encaminhamento aos pais ou ao responsável 
mediante termo de responsabilidade. 

(C) Medida de acolhimento institucional. 

(D) Medida de advertência. 

(E) Medida de orientação, apoio e acompanhamento 
temporários. 

21 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
aproveitando a unificação promovida pela Lei nº 12.696/2012, 
realizará a eleição dos membros do Conselho Tutelar no primeiro 
domingo do mês de outubro, junto com as eleições presidenciais. 

A partir da hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. 

(A) O Conselho obedeceu às determinações existentes na Lei 
para eleição dos Conselheiros. 

(B) O Conselho errou, porque a data da eleição deve ser 
determinada pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara 
de Vereadores. 

(C) O Conselho agiu corretamente, porque a eleição dos 
membros do Conselho Tutelar deve acompanhar as eleições 
presidenciais. 

(D) O Conselho errou, pois a eleição deve ocorrer no primeiro 
domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da 
eleição presidencial. 

(E) O Conselho errou, porque a eleição deve ocorrer juntamente 
com a escolha do prefeito e dos vereadores. 

22 

A respeito da colocação em família substituta, na forma de 
adoção, nos termos descritos no ECA, assinale a afirmativa 
correta. 

(A) A apresentação da declaração de renda é facultativa para o 
pretendente à adoção. 

(B) A mãe que entrega seu filho para adoção comete infração 
administrativa. 

(C) A adoção por procuração é admitida quando atender ao 
melhor interesse da criança e do adolescente. 

(D) Toda criança e adolescente, em acolhimento familiar, deve 
ter sua situação reavaliada no prazo máximo de seis meses. 

(E) No processo de adoção, o marido não pode adotar o filho de 
sua esposa. 

23 

Claudinei, adolescente que foi recolhido das ruas, visto que 
estava mendigando, foi encaminhado ao Juizado da Infância e da 
Juventude, pois, apesar de penalmente inimputável, está sujeito 
às medidas previstas no ECA. 

Esse adolescente, após a apreciação da autoridade competente, 

(A) será advertido, pois a mendicância é ato infracional. 

(B) será internado em estabelecimento educacional para 
ressocialização. 

(C) deverá prestar serviços à comunidade, para ressocialização. 

(D) sofrerá liberdade assistida para que seja acompanhada sua 
conduta. 

(E) deverá ser encaminhado aos pais ou responsáveis, já que a 
mendicância não é ato infracional. 

24 

A autoridade policial de uma cidade-satélite do Distrito Federal, 
em uma segunda-feira, encaminha um adolescente infrator a 
uma entidade que mantém programa de acolhimento 
institucional, visto que a delegacia não possuía instalações 
adequadas para alojá-lo. O Juiz da Infância e da Juventude 
somente estará na cidade na próxima quarta-feira. 

Caso o responsável pela instituição aguarde até quarta-feira para 
realizar a comunicação da presença do adolescente, haverá 
alguma violação aos termos estabelecidos no Estatuto da Criança 
e do Adolescente? 

(A) Não, pois o prazo é de 72 horas. 

(B) Sim, pois o prazo é de 48 horas. 

(C) Sim, pois o prazo é de 24 horas. 

(D) Sim, já que a comunicação deverá ocorrer imediatamente. 

(E) Não, porque o ECA não fixa prazo para a comunicação da 
internação do adolescente ao juiz. 

25 

Com relação às atribuições do Conselho Tutelar, expostas no ECA, 
assinale a afirmativa incorreta. 

(A) Expedir notificações e requisitar serviços públicos nas áreas 
de saúde, previdência, trabalho e segurança. 

(B) Promover a execução de suas decisões, que somente podem 
ser revistas pelo Judiciário a pedido do Ministério Público. 

(C) Aconselhar pais e responsáveis e encaminhá-los a tratamento 
psicológico e psiquiátrico. 

(D) Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou 
adolescente, quando necessário. 

(E) Representar a Autoridade Judiciária, nos casos de 
descumprimento injustificado de suas decisões. 
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Sebastião, repórter de uma emissora de televisão, teve acesso a 
um procedimento policial relativo a J., adolescente infrator, que 
praticara vários atos análogos ao crime de roubo, divulgando os 
locais e as datas dos atos infracionais, a foto do adolescente, bem 
como seus dados qualificativos. 

Sobre a hipótese apresentada, à luz da legislação vigente, 
assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

(   ) O ato de Sebastião foi correto, pois ele tem o dever 
profissional de divulgar as fotos do adolescente infrator. 

(   ) O ato de Sebastião foi correto, porque ele está prestando um 
serviço público, nos exatos termos autorizados em lei. 

(   ) O ato de Sebastião foi incorreto, porque ele divulgou os 
dados e a foto do adolescente ao qual se atribuiu ato 
infracional. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) V, F e V. 
(B) V, V e F. 
(C) F, F e V. 
(D) F, V e V. 
(E) F, V e F. 

27 

A criança X é filha de pais dependentes químicos e traficantes de 
substâncias entorpecentes, não tendo avós, outros parentes ou 
amigos que possam exercer sua guarda, como forma de protegê-
la do ambiente evidentemente nocivo em que está sendo criada. 

A respeito dessa situação, tendo como parâmetro o exposto no 
Estatuto da Criança e do Adolescente, no que tange ao Direito à 
convivência familiar saudável e protegida, é correto afirmar que: 

(A) a criança X será imediatamente colocada sob a guarda de 
família substituta, de forma irreversível, sendo vedado o 
retorno à família natural, nociva para a formação da criança. 

(B) caso o pai e a mãe da criança X sejam privados de liberdade, 
esta não poderá visitá-los. 

(C) caso a criança X seja posta em programa de acolhimento 
institucional, não poderá permanecer por período superior a 
dois anos, salvo autorização judicial por comprovada 
necessidade que atenda ao interesse dela. 

(D) os pais da criança X, ainda que comprovem não mais serem 
usuários e traficantes de drogas, caso não demonstrem ter 
recursos materiais, serão suspensos do poder familiar. 

(E) desde quando a criança X é posta à disposição para colocação 
em família substituta, há a decadência absoluta do direito de 
manutenção ou reintegração da criança à sua família natural. 

28 

A respeito das condutas ilícitas descritas no ECA, assinale V para a 
afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

(   ) Comete crime o professor de ensino fundamental que deixar 
de comunicar à autoridade competente, os casos que 
envolvam maus-tratos à criança ou adolescente. 

(   ) Comete infração administrativa o hotel que hospeda um 
adolescente desacompanhado dos pais ou responsável, sem 
autorização deles ou da autoridade judiciária. 

(   ) Comete crime a emissora de TV que transmite espetáculo em 
horário diverso do autorizado ou sem aviso da sua 
classificação. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) F, F e F. 

(B) F, V e F. 

(C) V, V e F. 

(D) F, F e V. 

(E) V, V e V. 

29 

A Justiça da Infância e da Juventude integra o Poder Judiciário 
Estadual, tendo sua competência determinada no ECA, norma 
nacional, conforme legitimamente autoriza a Constituição 
Federal. 

A respeito da competência desse segmento do Poder Judiciário, 
assinale a afirmativa incorreta. 

(A) Determina suprimento dos registros de nascimento e de 
óbito, em casos específicos estabelecidos no ECA, em razão 
de omissão ou na falta dos pais. 

(B) Conhece ação de alimentos quando a criança ou o 
adolescente estiver em uma das situações de risco previstas 
legalmente. 

(C) Conhece pedido de guarda e tutela em detrimento da 
especializada Vara de Família, à qual competem as ações de 
adoção. 

(D) Concede emancipação e supre a capacidade ou o 
consentimento para o casamento quando faltarem ou forem 
omissos os pais. 

(E) Conhece ações de destituição do Poder Familiar em caso de 
omissão ou abuso dos pais e a perda ou destituição da guarda 
ou tutela por abuso dos responsáveis. 

30 

O Juiz da Infância e da Juventude recebeu uma criança que vivia 
cheirando tíner e dormindo pelas ruas, determinando seu 
recolhimento institucional, onde ficaria pelo período de 
quarentena. Passadas duas semanas, a entidade elaborou um 
plano individual de atendimento, visando à reintegração familiar 
daquela criança. 

O procedimento realizado, à luz do ECA, foi correto? 

(A) Não. O plano individual de atendimento deve ser executado 
imediatamente quando há acolhimento da criança. 

(B) Sim. O prazo limite de duas semanas para a elaboração do 
plano individual de atendimento foi correto. 

(C) Sim. A criança deveria ficar acolhida por, no mínimo, 30 dias, 
tempo necessário para a elaboração de seu plano individual 
de atendimento. 

(D) Não. Nos termos da lei, a criança tinha que permanecer no 
período integral de quarentena na instituição, sendo esse o 
prazo da entidade para elaboração do plano individual de 
atendimento. 

(E) Sim. A atuação do juízo foi correta. Contudo, a elaboração do 
plano individual de atendimento deveria ter sido realizada no 
prazo máximo de 10 dias. 

31 

Maria, pessoa voltada para causas humanitárias, tomou 
conhecimento da existência de Fundos dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, cuja contribuição poderá ser deduzida do 
imposto sobre a renda. 

A respeito do tema, nos termos disciplinados no ECA, assinale a 
afirmativa correta. 

(A) Somente são admitidas as doações em espécie, sendo vedada 
a doação de bens. 

(B) A regulamentação da comprovação das doações feitas ao 
fundo compete exclusivamente ao Ministério Público. 

(C) O Ministério Público determina, em cada comarca, a forma 
de fiscalização da aplicação dos incentivos fiscais. 

(D) Os fundos são constituídos em âmbito nacional, motivo pelo 
qual é possível a dedução do imposto sobre a renda. 

(E) As doações em espécie devem ser depositadas em instituição 
financeira, pública ou privada, em favor da entidade à qual 
são dirigidas. 
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Bartolomeu, morador da cidade de Taguatinga-DF, reuniu sua 
família para passar as férias de fim de ano em uma praia do Rio 
de Janeiro. Nicanor, 10 anos, filho de Bartolomeu, pediu ao pai 
para levar dois coleguinhas da escola, de mesma idade, 
moradores da mesma região, para a viagem. Os pais das crianças 
consentiram, mediante autorização de próprio punho, com 
registro no juizado de menores. 

A respeito da viagem das crianças desacompanhadas dos pais, 
com base no ECA, assinale a afirmativa correta. 

(A) A viagem poderá ser autorizada sob responsabilidade de 
Bartolomeu, maior de idade, desde que haja expressa 
autorização do juiz. 

(B) A viagem somente será autorizada pelo juiz se os coleguinhas 
de Nicanor estiverem acompanhados de ascendente ou 
colateral de até terceiro grau. 

(C) A viagem será possível, dispensando-se a autorização do juiz 
ou a manifestação expressa dos pais. 

(D) A viagem será possível, já que os coleguinhas estarão 
acompanhados de Bartolomeu e com a expressa autorização 
de seus pais. 

(E) A viagem será possível desde que dentro do território 
nacional, dispensando-se autorização do juiz ou dos pais, 
requisitos esses que somente seriam exigidos apenas para 
viagem ao exterior na companhia de pessoa estrangeira. 

33 

Um casal inglês que visita o Brasil periodicamente deseja adotar 
uma criança, cadastrando-se para a adoção no órgão 
competente. Ambos comparecem a um orfanato, onde 
conhecem uma criança de 10 anos e manifestam interesse em 
adotá-la. Como pretendem retornar ao país de origem dali a vinte 
dias, o juiz deferiu a adoção imediatamente. 

Com base no enunciado, o trâmite para a adoção da criança não 
foi legal porque 

(A) não houve consulta ao cadastro de pessoas habilitadas  
à adoção com residência permanente no Brasil. 

(B) a criança não foi ouvida quando da sua adoção, sendo que, 
por ela ter mais de 8 anos, deve ser obrigatoriamente ouvida 
no processo. 

(C) houve a colocação da criança em família substituta, com 
adotantes que frequentemente retornam ao Brasil. 

(D) a lei objetiva o bem-estar da criança, que foi encaminhada a 
um lar adotivo de grande poder aquisitivo. 

(E) o casal adotante apresentou estabilidade social, econômica e 
afetiva. 

34 

Sobre a condição do aprendiz, segundo o ECA, assinale a 
afirmativa correta. 

(A) O aprendiz não é protegido pela legislação trabalhista e 
previdenciária. 

(B) O aprendiz pode trabalhar no período noturno. 

(C) O aprendiz, tendo quatorze anos de idade, pode trabalhar. 

(D) O aprendiz pode realizar trabalho perigoso, insalubre ou 
penoso. 

(E) O aprendiz pode trabalhar em horários e em locais 
prejudiciais à sua formação. 

35 

O Juiz da Infância e da Juventude, ao analisar o ato infracional 
equiparado ao crime de roubo praticado por um adolescente, 
aplica medida socioeducativa de semiliberdade, ficando a 
entidade de atendimento encarregada da execução dos 
programas destinados ao infrator, que só poderá realizar 
atividades externas com autorização do juiz. 

A esse respeito, assinale a afirmativa correta. 

(A) O procedimento é compatível com o delineado pelo ECA. 

(B) O procedimento está correto, exceto quanto à necessidade 
de autorização do juiz para o adolescente realizar atividades 
externas. 

(C) A entidade de atendimento não tem atribuição para 
planejamento e execução dos referidos programas. 

(D) Ao adolescente que pratica ato infracional equiparado ao 
crime de roubo nunca será aplicada a medida socioeducativa 
de semiliberdade. 

(E) O procedimento está incorreto, pois, no regime de 
semiliberdade, o adolescente jamais poderá realizar 
atividades externas. 

36 

Julieta, 19 anos, solteira, tem grande afeição pela criança L.,  
de 9 anos, filha de sua vizinha Mirtes com pai desconhecido.  
A mãe da criança decide retornar à sua cidade natal e pretende 
deixar a criança L. com Julieta, para adoção. 

Partindo da temática e do disposto expressamente no ECA, 
assinale a afirmativa correta. 

(A) Julieta não poderá adotar a criança L., por ser solteira e ter  
19 anos, podendo requerer tal medida tão logo constitua 
família por meio de casamento ou união estável, ou que 
complete 21 anos. 

(B) Julieta ainda não poderá adotar a criança L., mas poderá 
requerer a medida assim que tiver 21 anos completos e 
comprovação de renda, independentemente do estado civil. 

(C) Julieta poderá adotar a criança L., mesmo por procuração, 
haja vista ser maior de 18 anos. 

(D) Julieta não está apta a buscar judicialmente a adoção da 
criança L., já que não possui a diferença de idade mínima 
exigida por lei entre adotante e adotada. 

(E) Julieta poderá adotar a criança L., mas a medida é revogável 
caso Mirtes queira reassumir a maternidade de L., 
priorizando-se o retorno à família natural. 

37 

Os adolescentes Pedro, Caio e Ricardo irão participar de uma 
festa junina, cabendo a eles comprar fogos de estampido e de 
artifício, cachaça para fazer quentão, paçoca, milho para pipoca, 
salsicha, tomate, cebola e condimentos. 

Com base no ECA, assinale a opção que indica os produtos que 
não poderão ser adquiridos pelos adolescentes. 

(A) Salsicha, tomate e cebola. 

(B) Cachaça, paçoca e milho de pipoca. 

(C) Fogos de artifício, cachaça e paçoca. 

(D) Cachaça e fogos de estampido e de artifício. 

(E) Condimentos, fogos de artifício e cachaça. 
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Paulo, em visita à cidade de Anápolis, em Goiás, conhece a 
família de Maria e José, e se oferece para trazer a filha destes, 
uma adolescente, para trabalhar em sua residência, em Brasília, o 
que é autorizado por Maria e José. Chegando a Brasília, a 
adolescente começa a trabalhar e, passados 06 meses, Paulo 
recebe uma intimação para comparecer ao Juizado da Infância e 
da Juventude. 

Sobre a conduta de Paulo em relação à adolescente, assinale a 
afirmativa correta. 

(A) Paulo não teve conduta irregular, uma vez que possuía 
autorização dos pais da adolescente para trazê-la para 
Brasília. 

(B) Paulo deixou de apresentar a adolescente à autoridade 
judiciária, para regularizar a guarda, no prazo legal. 

(C) Paulo não poderia empregar uma adolescente para prestação 
de serviço doméstico. 

(D) Paulo deixou de apresentar a adolescente ao Conselho 
Tutelar, para regularizar sua curatela, no prazo legal. 

(E) Paulo deixou de apresentar a adolescente ao Conselho 
Tutelar, para regularizar sua tutela, no prazo legal. 

39 

A respeito do disposto na Declaração dos Direitos Sexuais, 
assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

(   ) A sexualidade é uma parte integrante da personalidade de 
todo ser humano. 

(   ) Os diretos sexuais integram a categoria de direitos humanos 
universais. 

(   ) A informação sobre orientação sexual é vedada a menores de 
14 anos. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) V, V e V. 

(B) F, F e V. 

(C) F, V e F. 

(D) V, F e V. 

(E) V, V e F. 

40 

J. L. foi adotado por Nelson e Neide quando estava com 10 anos 
de idade. Passados três anos, Nelson, Neide e seu filho, J. L., vão 
passar férias em Salvador e, no trajeto, o automóvel em que 
viajavam caiu em um rio, tendo, como único sobrevivente, o 
adolescente. 

A autoridade que toma conhecimento da ocorrência foi 
informada por J. L. que seus pais biológicos residem em local 
próximo ao do acidente. Em razão disso, o adolescente foi 
encaminhado para a casa de seus pais naturais, para, à vista da 
morte dos pais adotivos, restabelecer o poder familiar daqueles. 

A partir da hipótese apresentada, com base no ECA, assinale a 
afirmativa correta. 

(A) O procedimento foi acertado, porque J. L. deve ser 
imediatamente entregue à guarda de seus pais biológicos. 

(B) A atitude da autoridade foi correta, já que, com a morte dos 
adotantes, restabelece-se automaticamente o poder familiar 
dos pais biológicos. 

(C) A autoridade deveria acautelar J. L. por 15 dias e, 
posteriormente, encaminhá-lo aos pais biológicos. 

(D) O procedimento não foi adequado, pois J. L. deveria ter 
retornado ao cadastro de adoção imediatamente. 

(E) A atitude da autoridade não foi correta, porque a morte dos 
adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais. 

 

41 

Sobre o desenvolvimento da sexualidade nas crianças e nos 
adolescentes, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a 
falsa. 

(   ) O comportamento sexual é aprendido e internalizado a partir 
das experiências e dos modelos positivos e negativos 
vivenciados. 

(   ) A base para o desenvolvimento da sexualidade está na 
infância, especialmente no primeiro ano de vida. 

(   ) Na adolescência, em decorrência do desenvolvimento da 
sexualidade, as manifestações sexuais surgem de forma mais 
clara e acentuada. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) F, F e V. 

(B) F, V e V. 

(C) V, V e V. 

(D) V, F e F. 

(E) V, V e F. 

42 

A excepcionalidade do afastamento do convívio familiar é um dos 
princípios que estruturam o atendimento nos Serviços de 
Acolhimento para Crianças e Adolescentes. 

A permanência de crianças e adolescentes em serviço de 
acolhimento, em situações normais, não deve ultrapassar o 
período de 

(A) seis meses. 

(B) oito meses. 

(C) um ano. 

(D) dois anos. 

(E) três anos. 
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Analise a charge a seguir. 

 
(Adaptada. https://www.google.com.br/search?q=imagens+ 

gravidez+na+adolescência&espv=2&biw=1366&bih=643) 

Sobre a gravidez na adolescência, assinale a afirmativa incorreta. 

(A) Tem sido um tema polêmico e controverso nos debates sobre 
saúde sexual e saúde reprodutiva. 

(B) Em geral, tem sido considerada como uma situação de risco e 
como um elemento desestruturador da vida de meninas e 
meninos. 

(C) É um grave problema para a saúde sexual e reprodutiva dos 
adolescentes, como atesta o número de atendimentos 
decorrente de aborto no SUS. 

(D) Não interfere na reprodução do ciclo de pobreza das famílias, 
pois facilita o ingresso da adolescente no mercado de 
trabalho. 

(E) Está associada a diversos fatores sociais, como também 
pessoais e familiares. 

44 

Sobre os Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, 
assinale a afirmativa correta. 

(A) Integram os Serviços de Baixa Complexidade do Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS). 

(B) Estão pautados exclusivamente nos pressupostos do ECA. 

(C) Destinam-se apenas ao atendimento de crianças e 
adolescentes acompanhados de seus pais ou responsáveis. 

(D) Destinam-se exclusivamente ao acolhimento de crianças e 
adolescentes que se encontram em situação de abandono ou 
afastados do convívio familiar pela autoridade competente. 

(E) Devem acompanhar a ressocialização de adolescentes que 
estejam cumprindo medidas socioeducativas de internação. 

45 

No âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, as 
equipes profissionais dos Serviços de Acolhimento para Crianças 
e Adolescentes têm, como atribuição mínima, 

(A) supervisionar e prestar suporte técnico aos serviços de 
acolhimento. 

(B) encaminhar a criança ou o adolescente ao Conselho Tutelar 
para avaliação da sua situação. 

(C) realizar o levantamento social e familiar. 

(D) manter contato permanente com o Ministério Público, a fim 
de monitorar a demanda por serviços socioassistenciais. 

(E) fazer, periodicamente, uma visita domiciliar. 

46 

Analise a charge a seguir. 

 
A partir da charge, assinale V para a afirmativa verdadeira e  
F para a falsa. 

(   ) A criança manifesta a intenção de ir à escola, um direito 
assegurado por lei. 

(   ) A fala da mãe mostra que ela não acredita na educação como 
agente transformador da realidade social. 

(   ) A atitude da mãe está errada, uma vez que ela tem a 
obrigação de matricular o filho na rede regular de ensino. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) F, F e F. 

(B) V, V e V. 

(C) F, V e F. 

(D) V, F e V. 

(E) F, F e V. 

47 

Analise o fragmento a seguir. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu Art. 2º, 
considera criança a pessoa com até 12 anos de idade 
incompletos e adolescente, aquela entre _____ e _____ anos 
de idade. 

Assinale a opção que completa corretamente a lacuna do 
fragmento acima. 

(A) 12 – 18 

(B) 12 – 21 

(C) 14 – 18 

(D) 14 – 21 

(E) 16 – 18 

48 

As opções a seguir apresentam modalidades de exploração  
sexual comercial e não comercial de crianças e adolescentes,  
à exceção de uma. Assinale-a. 

(A) Prostituição 

(B) Pornografia 

(C) Trabalho infantil 

(D) Exploração sexual no turismo 

(E) Tráfico de pessoas para fins sexuais 
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A implementação do Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo – SINASE tem como objetivo 

(A) o desenvolvimento de uma ação socioeducativa sustentada 
nos princípios dos Direitos Humanos. 

(B) a adoção de estratégias socioeducativas com base nos 
princípios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

(C) a criação de medidas político-administrativas baseadas em 
princípios do Plano Nacional de Educação – PNE. 

(D) a construção de planos de desenvolvimento social baseados 
em princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 

(E) a detecção de problemas relacionados à violação de direitos e 
deveres previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. 

50 

O estudo-diagnóstico tem como objetivo subsidiar a decisão 
acerca do afastamento da criança ou do adolescente do convívio 
familiar. 

Sobre o estudo-diagnóstico, assinale V para a afirmativa 
verdadeira e F para a falsa. 

(   ) Deve analisar a composição familiar e o contexto 
socioeconômico e cultural no qual a família está inserida. 

(   ) Deve avaliar os graus de risco e desproteção aos quais a 
criança e o adolescente estarão expostos se não forem 
afastados do ambiente familiar. 

(   ) Deve prever a possibilidade de intervenção para superação 
da situação de violação de direitos, sem a necessidade de 
afastar a criança e o adolescente da família. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) F, F e V. 

(B) F, V e V. 

(C) V, F e V. 

(D) V, F e F. 

(E) V, V e V. 

51 

De acordo com o SINASE, o eixo Profissionalização – Trabalho – 
Previdência 

I. desenvolve atividades de geração de renda, durante o 
atendimento socioeducativo, que venham a gerar renda para 
os adolescentes. 

II. encaminha os adolescentes para o mercado informal de 
trabalho, em estágios não remunerados, a partir de 
convênios com instituições socioeducativas. 

III. prioriza vagas ou postos de trabalho nos programas 
governamentais para adolescentes em cumprimento de 
medidas socioeducativas. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, somente. 

(B) II, somente. 

(C) III, somente. 

(D) I e II, somente. 

(E) I e III, somente. 

52 

J., 17 anos completos, foi detido em flagrante por autoridades 
competentes cometendo roubo e portando arma de fogo. 

Sobre o caso apresentado, considerando a Convenção sobre os 
Direitos das Crianças, assinale a afirmativa correta. 

(A) J. é obrigado a se declarar culpado, uma vez que foi detido 
em flagrante. 

(B) J. é considerado inocente, não podendo ser julgado por órgão 
judicial, por ser menor. 

(C) J. é considerado inocente enquanto não for comprovada sua 
culpabilidade conforme a lei. 

(D) J. não terá assistência jurídica, pois foi detido em flagrante, 
sendo desnecessária a preparação e apresentação de sua 
defesa. 

(E) J. terá a causa decidida por autoridade ou órgão judicial 
competente, em audiência justa conforme a lei, sem direito a 
revisão, por ter sido detido em flagrante. 

53 

Um processo de seleção criterioso dos profissionais que atuarão 
nos Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes é 
essencial para a garantia de contratação de pessoal qualificado. 
Para tanto, estão previstos os procedimentos a seguir, à exceção 
de um. Assinale-o. 

(A) Ampla divulgação 

(B) Processo seletivo 

(C) Análise da indicação 

(D) Avaliação psicológica e social 

(E) Avaliação de documentação mínima 

54 

O documento “Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento 
para Crianças e Adolescentes” tem como finalidade 

(A) regulamentar a organização e oferta de serviços de 
acolhimento para crianças e adolescentes, no âmbito da 
política de Assistência Social. 

(B) disciplinar os Juizados de Menores quanto ao 
encaminhamento de crianças e adolescentes às casas de 
custódia. 

(C) a recuperação do convívio familiar de crianças e adolescentes 
por meio de métodos socioeducativos de limitação da 
liberdade, sob tutela do Estado. 

(D) a destituição do núcleo familiar de crianças e adolescentes 
que se encontram em situação de risco, colocando-os sob a 
tutela do Estado. 

(E) a aplicação de leis de proteção a crianças e adolescentes em 
unidades de acolhimento, exclusivamente no Distrito Federal. 
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Quando ocorre uma situação de violência sexual contra criança e 
adolescente, inverte-se a natureza das relações adulto/criança. 

A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. 

I. As relações socioafetivas e culturais entre gerações ficam 
deturpadas porque transformaram relações afetivas em 
relações sexualizadas, abusivas e criminosas. 

II. As crianças e os adolescentes violentados confundem os 
papéis dos adultos, descaracterizando, por exemplo, as 
representações de pai, de professor e de religioso, quando 
violentadores sexuais. 

III. A situação de violência sexual estabelece, no violentado, 
estruturas psíquicas, morais e sociais desestabilizadas. 

Assinale: 

(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 

(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 

(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

56 

A Declaração dos Direitos Sexuais reconhece que os direitos 
sexuais são essenciais para alcançar o maior nível de saúde sexual 
possível. 

A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. 

I. A orientação sexual, a identidade de gênero, as expressões de 
gênero e as características físicas de cada indivíduo requerem 
a proteção dos Direitos Humanos. 

II. Os direitos sexuais baseiam-se nos princípios de liberdade, 
dignidade e igualdade, inerentes a todos os seres humanos, 
incluindo o compromisso de proteção contra os danos. 

III. Todos os tipos de violência, perseguição, discriminação, 
exclusão e estigma são violações dos Direitos Humanos e 
afetam o bem-estar do indivíduo, das famílias e das 
comunidades. 

Assinale: 

(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 

(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 

(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 

(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

57 

O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE é 
uma política pública destinada à 

(A) inclusão do adolescente em conflito com a lei, que se 
correlaciona e demanda iniciativas das diferentes políticas 
públicas e sociais. 

(B) punição do adolescente que não está inserido no convívio 
social devido à prática de atos de vandalismo. 

(C) adoção de políticas de segurança pública na repressão à 
violência urbana praticada por crianças e adolescentes 
infratores. 

(D) implementação de medidas estratégicas que privem o 
adolescente infrator da liberdade e do convívio familiar. 

(E) remoção de adolescentes infratores para casas de custódia e 
a formação de um cadastro único nacional para o controle da 
violência juvenil. 

58 

Assinale a opção que indica o princípio que estrutura o 
atendimento dos Serviços de Acolhimento para Crianças e 
Adolescentes. 

(A) Obrigatoriedade do afastamento do convívio social. 

(B) Preservação e fortalecimento da disciplina e da ordem. 

(C) Atendimento personalizado e individualizado. 

(D) Respeito à segurança do cidadão. 

(E) Desenvolvimento social pela discriminação. 

59 

Com relação à Declaração dos Direitos Sexuais, assinale a 
afirmativa incorreta. 

(A) A sexualidade visa apenas à reprodução. 

(B) A sexualidade é fonte de prazer e comunicação. 

(C) Os direitos sexuais são inerentes à dignidade humana. 

(D) A sexualidade é importante para o pleno desenvolvimento 
humano. 

(E) Os direitos sexuais devem ser respeitados e defendidos por 
toda a sociedade. 

60 

Considere a imagem a seguir: 

 
(Disponível em: https://www.google.com.br 

/search?q=imagens+exploração+sexual+crianças+e+adolescentes&). 

A violência sexual contra crianças e adolescentes, no Brasil, tem 
sido enfrentada graças a uma mobilização nacional. Nesse 
contexto, desde o ano 2000, o marco dessa luta é o dia 18 de 
maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes. 

Acerca dessa data, assinale V para afirmativa verdadeira e F para 
a falsa. 

(   ) A data foi instituída por Lei Federal e foi escolhida porque, 
em 18 de maio de 1973, em Vitória-ES, ocorreu um crime 
bárbaro que chocou todo o país – o “Crime Araceli”. 

(   ) A escolha de um dia para destacar a temática da violência 
sexual é uma estratégia fundamental para formar uma nova 
cultura e consciência na sociedade brasileira. 

(   ) A data refere-se ao mês de maio, dedicado a Nossa Senhora, 
protetora de todas as mães, conforme os preceitos da religião 
católica, a predominante no território nacional. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) F, V e F. 

(B) V, V e F. 

(C) V, F e V. 

(D) F, V e V. 

(E) F, F e V. 
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