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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CARLINDA - MT 

 
 

PROVA CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CARLINDA – MT 
 

O R I E N T A Ç Õ E S 
Caro (a) Pré – Candidato (a): 
 
Leia com máximo de atenção e cumpra, RIGOROSAMENTE, as instruções que seguem, pois elas são parte 
integrante da prova e normas que regem este Processo Seletivo. 
 
1 – Confira atentamente o material (folha de gabarito e caderno de prova) que lhe foi entregue; se houver 
falhas, solicite ao Fiscal a entrega do material que falta. 
2 - O presente caderno de prova contem 21 questões, verifique se ele esta completa e sem falha na 
impressão; caso contraria solicite ao Fiscal a entrega de novo caderno para substituição. 
3 - É parte integrante desta prova a folha de gabarito personalizada e em hipótese alguma será substituída. 
Verifique se estão corretos seu nome e outros dados. 
4 - Assine no local indicado à folha de gabarito 
5 - Cada questão oferece 4 (quatro) opções de respostas, representada pelas letras A, B, C, D. Somente uma 
das opções constitui respostas correta á formulação proposta. 
6 - A folha de gabarito devera ser assinada e preenchida com caneta esferográfica azul ou preta, conforme 
modelo exposto no quadro – negro. 
7 - Serão anuladas as questões que contiverem emendas, rasura ou qualquer assinalação diferente. 
8 - Não amasse e não dobre a folha de gabarito. 
9 - No caderno de provas, você poderá rasurar riscar, etc. No final da prova, entregue o CADERNO DE 
PROVA E A FOLHA DE GABARITO aos fiscais da Sala. 
10 - Não é permitido fumar na sala, usar boné e permanecer com celulares ligados ou qualquer outro aparelho 
eletrônico. 
11 - Não é permitido nenhum tipo de consultas 
12 - Durante a prova, o candidato NÃO pode fazer perguntas sobre o conteúdo das questões que são parte 
integrante da prova. Qualquer reclamação a respeito somente será possível posteriormente á realização da 
prova, pela via adequada, á autoridade competente. 
13 - Para chamar o Fiscal, basta levantar o braço, observando a orientação do item anterior. 
14 - A prova tem duração de 4 ( quatro ) horas e avisaremos quando faltar meia hora para o termino da 
mesma. 
15 - Somente será permitida a saída do ( a) candidato a partir das 20:30hrs. 
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Questão 01: De quem é o dever de zelar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo 
de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor? Assinale a 
alternativa correta: 

A) Todos; 
B) Família; 
C) Poder Público; 
D) Instituições religiosas. 

 
Questão 02: Sobre o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, assinale a alternativa 
correta: 

A) À escola incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores; 
B) Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores; 
C) Ao poder público incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores; 
D) À igreja incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores; 

 
Questão 03: Sobre os filhos adotivos, assinale a alternativa correta: 

A) Não terão direito a herança; 
B) Terão direito somente a metade da herança; 
C) Terão os mesmos direitos e qualificações dos filhos havidos da relação do casamento; 
D) Só terão direito a herança se constar no testamento.  

 
Questão 04: Sobre o Direito à Educação que a criança e o adolescente têm, assinale a alternativa 
incorreta: 

A) Direito de ser respeitado por seus educadores; 
B) Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias superiores; 
C) Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência; 
D) Direito de se fazer presente somente nas matérias que gostar. 

 
Questão 05: Sobre os deveres do Estado, assinale a alternativa incorreta: 

A) É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente o ensino fundamental, obrigatório e 
gratuito; 

B) É dever do Estado assegurar atendimento em creche pré-escola às crianças de zero a seus anos 
de idade; 

C) É dever do Estado assegurar à criança, oferta de ensino noturno regular, adequado às 
condições de criança trabalhadora; 

D) É dever do Estado assegurar ao adolescente, oferta de ensino noturno regular, adequado às 
condições de adolescente trabalhador.  

 
Questão 06: Sobre os casos que os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental deverão 
comunicar o Conselho Tutelar, assinale a alternativa correta: 

A) Maus-tratos envolvendo alunos; 
B) Olimpíadas escolares; 
C) Reuniões escolares; 
D) Jogos escolares. 

 
Questão 07: A comunicação de casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou 
adolescentes ao Conselho Tutelar, deverá ser? Assinale a alternativa correta: 

A) Obrigatória; 
B) Dispensável caso os pais da criança e do adolescente já saibam; 
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C) Obrigatória somente se a criança ou o adolescente não tiver família; 
D) Dispensável na primeira vez que ocorrer.  

 
Questão 08: Sobre o Conselho Tutelar é corretor afirmar que: 

A) É órgão temporário e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento de direitos da criança e do adolescente; 

B) É órgão temporário subordinado à Secretária de Assistência Social, não jurisdicional, 
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento de direitos da criança e do adolescente; 

C) É órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente; 

D) É órgão permanente e autônomo, jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. 

 
Questão 09: Sobre as atribuições do Conselho Tutelar: 

I. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou 
penal contra os direitos da criança ou adolescente; 

II. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência; 
III. Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário; 
 
Pode-se afirmar: 
A) Somente as afirmativas I e II estão corretas; 
B) Somente as afirmativas I e III estão corretas; 
C) Somente as afirmativas II e III estão corretas; 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
Questão 10: Sobre o direito à liberdade da criança e do adolescente, dentre outros também 
compreende: 
 

I. Opinião e expressão; 
II. Crença e culto religioso; 
III. Participar da vida política na forma da lei. 
 
Pode se afirmar: 
A) Somente as afirmativas I e III estão corretas; 
B) Somente as afirmativas II e III estão corretas; 
C) Somente as afirmativas I e II estão corretas; 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
Questão 11: Sobre o trabalho para menor de quatorze anos de idade, assinale a alternativa correta: 

A) É proibido sob qualquer hipótese; 
B) É permitido se contribuir para o sustento da família; 
C) É permitido na condição de aprendiz; 
D) É permitido em escritório.  

 
Questão 12: Sobre o direito que o adolescente tem à profissionalização e à proteção no trabalho, os 
aspectos que devem ser observados são: 

I. Respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento; 
II. Capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho; 
III. Trabalho em local insalubre é permitido somente mediante pagamento de adicional de 

insalubridade. 
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Pode-se afirmar: 
A) Somente as afirmativas I e II estão corretas; 
B) Somente as afirmativas II e III estão corretas; 
C) Somente as afirmativas I e III estão corretas; 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
Questão 13: Sobre os produtos cuja venda é proibida à criança ou ao adolescente: 

I. Armas, munições e explosivos; 
II. Fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo seu reduzido potencial sejam 

incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida; 
III. Bilhetes lotéricos e equivalentes.  
 
Pode-se afirmar: 
A) Somente as afirmativas I e II estão corretas; 
B) Somente as afirmativas I e III estão corretas; 
C) Somente as afirmativas II e III estão corretas; 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
Questão 14: Sobre a autorização para viajar, assinale a alternativa correta: 

A) A criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou 
responsável desde que esteja portando uma autorização assinada pelos pais com assinatura 
reconhecida em cartório; 

B) A criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou 
responsável, com expressa autorização judicial; 

C) A criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou 
responsável somente em caso de urgência familiar; 

D) A criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou 
responsável portando uma autorização de próprio punho redigida pelos pais.  

 
Questão 15: As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos 
reconhecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente forem ameaçados ou violados: 

I. Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 
II. Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 
III. Em razão de sua conduta. 
 
Pode-se afirmar: 
A) Somente as afirmativas I e II estão corretas; 
B) Somente as afirmativas I e III estão corretas; 
C) Somente as afirmativas II e III estão corretas; 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
Questão 16: Os desvios de conduta, ou delitos, cometidos por criança ou adolescente são 
considerados? Assinale a alternativa correta: 

A) Crime; 
B) Ato infracional; 
C) Contravenção penal; 
D) Reincidência.  

 
Questão 17: Os menores de dezoito anos estão sujeitos às medidas previstas no? Assinale a 
alternativa correta: 

A) Código Penal Brasileiro; 
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B) Estatuto da Criança e do Adolescente; 
C) Código de Processo Penal Brasileiro; 
D) Código de Processo Civil Brasileiro. 

 
Questão 18: Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao 
adolescente as seguintes medidas. Assinale a alternativa incorreta: 

A) Prisão; 
B) Advertência; 
C) Obrigação de reparar o dano; 
D) Liberdade assistida. 

 
Questão 19: As medidas aplicadas em decorrência da prática de ato infracional, dependerão de? 
Assinale a alternativa correta: 

A) Denúncia; 
B) Existência de provas suficientes de autoria e da materialidade da infração; 
C) Suspeita; 
D) Dúvida sobre a autoria. 

 
Questão 20: São medidas aplicáveis aos pais ou responsável; Assinale a alternativa incorreta: 

A) Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção a família; 
B) Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico; 
C) Obrigação de reparar o dano; 
D) Advertência.  
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