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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS  

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

CMDCA 
 

Caderno de Prova para o cargo de 

CONSELHEIRO TUTELAR 
 
 

TIPO DE PROVA: 03 
 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 

azul, feita de material transparente. 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão de Resposta: 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da 

questão.  

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 

 A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de 

aplicação das provas. 

 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta 

 

 

BOA PROVA! 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rascunho do gabarito: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimentos sobre o Direito da Criança e do Adolescente e 
sobre o Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes  

 

01. De acordo com a Lei nº 8.069/90, é assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às 

políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção 

humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral 

no âmbito do(a): 

A) Sistema Único de Assistência Social. 

B) Sistema Único de Saúde. 

C) Estatuto da Criança e do Adolescente. 

D) Lei Orgânica da Assistência Social. 

 

02. Nos casos de internação de criança ou adolescente, os estabelecimentos de atendimento à saúde, 

inclusive as unidades neonatais, de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão 

proporcionar condições para a(o): 

A) Assistência à família direta que ficará continuamente com a criança. 

B) Cuidado afetivo com a criança que ficará afastada de toda a família. 

C) Acolhimento aos pais ou responsável somente fora do horário de visita. 

D) Permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável. 

 

03. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção, segundo a Lei 

nº 8.069/90, serão obrigatoriamente, e sem constrangimento: 

A) Encaminhadas à Justiça da Infância e da Juventude. 

B) Conduzidas a um serviço de atendimento psicológico. 

C) Orientadas pelo serviço especializado do Conselho Tutelar. 

D) Acompanhadas pelo Centro de Referência de Assistência Social. 

 

04. Conforme consta no artigo 19 da Lei nº 8.069/90, é assegurado, à criança e ao adolescente, a 

convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral, tendo 

direito a ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente: 

A) Nos orfanatos públicos. 

B) Em lares provisórios. 

C) Em família substituta. 

D) Por outros parentes. 

 

05. O artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta itens que configuram dever do Estado 

assegurar à criança e ao adolescente. Assinale a alternativa que não apresenta um deles: 

A) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 

idade própria. 

B) Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino. 

C) Acesso aos níveis mais básicos do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 

capacidade de cada um. 
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D) Atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-

escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

 

06. No capítulo sobre o direito à profissionalização e à proteção no trabalho, inserido no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, é afirmado que ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, é 

assegurado: 

A) Bolsas auxílio de aprendizagem permanente. 

B) Os direitos trabalhistas e previdenciários. 

C) Trabalhos protegidos para quem não tem deficiência física. 

D) Salários condizentes com a carga horária de oito horas diárias. 

 

07. De acordo com o artigo 85 da Lei nº 8.069/90, sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma 

criança ou adolescente nascido em território nacional poderá sair do País em companhia de: 

A) Estrangeiro residente ou domiciliado no exterior. 

B) Familiares de segundo grau de parentesco. 

C) Adultos não registrados como responsáveis legais. 

D) Qualquer adulto, mesmo que sejam pais ou responsáveis. 

 

08. São princípios que deverão ser adotados pelas entidades que desenvolvam programas de 

acolhimento familiar ou institucional: 

I. Integração em família substituta, quando inesgotados os recursos de manutenção na família 

natural ou extensa; 

II. Desmembramento de grupos de irmãos; 

III. Atendimento personalizado e em pequenos grupos; 

IV. Preparação gradativa para o desligamento. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

C) Todos os itens estão corretos. 

D) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

 

09. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos 

reconhecidos na Lei nº 8.069/90 forem ameaçados ou violados, exceto: 

A) Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. 

B) Em razão de sua condição de saúde mental. 

C) Em razão de sua conduta. 

D) Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. 

 

10. Conforme consta no Estatuto da Criança e do Adolescente, a prestação de serviços comunitários 

consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, junto a entidades assistenciais, hospitais, 

escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou 

governamentais, por período não excedente a: 

A) Doze meses. 

B) Quatro meses. 

C) Dezoito meses. 
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D) Seis meses. 

 

11. Os órgãos públicos e as organizações da sociedade civil, que integram o Sistema de Garantia de 

Direitos da Criança e do Adolescente, deverão exercer suas funções, em rede, a partir dos seguintes 

eixos estratégicos de ação: 

I. Controle da efetivação dos direitos humanos; 

II. Promoção dos direitos humanos; 

III. Defesa dos direitos humanos; 

IV. Continência em relação aos direitos humanos. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

B) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e IV estão corretos. 

D) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

 

12. Os programas de execução de medidas socioeducativas devem oferecer condições que garantam o 

acesso dos adolescentes socioeducandos às oportunidades de: 

A) Trabalho na condição de jovem aprendiz. 

B) Estudo e acesso às universidades públicas. 

C) Manutenção em sua família de origem. 

D) Superação de sua situação de conflito com a lei. 

 

13. Em relação à gestão do Sistema de Garantia do Direito da Criança e do Adolescente, é correto afirmar 

que incumbe aos Estados: 

A) Colher informações sobre a organização e funcionamento dos sistemas, entidades e programas 

de atendimento e oferecer subsídios técnicos para a qualificação da oferta. 

B) Estabelecer diretrizes gerais sobre as condições mínimas das estruturas físicas e dos recursos 

humanos das unidades de execução. 

C) Criar e manter os programas de defesa de direitos e de atendimento socioeducativo, para a 

execução das medidas próprias.  

D) Instituir, regular e manter os seus sistemas de defesa de direitos e de atendimento 

socioeducativo, independentemente das diretrizes gerais dos Planos Nacionais e Estaduais, 

respectivos. 

 

14. A medida socioeducativa de internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos 

princípios de brevidade, respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e: 

A) Pontualidade. 

B) Regularidade. 

C) Excepcionalidade. 

D) Responsabilidade.  

 

15. Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, 

a autoridade judiciária poderá determinar, como medida cautelar, o: 

A) Afastamento do agressor da moradia comum. 

B) O amparo da criança ou adolescente em abrigo provisório. 
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C) O encarceramento definitivo do responsável pela agressão.  

D) Encaminhamento direto e incontestável para adoção. 

 

Questões de Informática Básica 
 

16. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“O ______________ é o conjunto de programas (instruções) que faz com que o computador realize o 

processamento e produza o resultado desejado.” 

A) HD. 

B) Processador. 

C) Slot RAM. 

D) Software. 

 

17. Em relação ao Excel (2010), analise: 

I. Quando uma fórmula é inserida em uma célula, ela também aparece na barra de fórmulas;  

II. As fórmulas no Excel começam com o sinal de mais (+); 

III. Uma fórmula pode conter qualquer: funções, referências, operadores e constantes. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

B) Apenas o item I está correto. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

18. É versão mais recente do sistema operacional da Microsoft e representa uma série de mudanças 

relevantes na forma como o SO é produzido, distribuído e mantido pela desenvolvedora norte-

americana. Ao contrário de edições anteriores, essa nova versão é vendida como um serviço. Trata-se 

do Windows: 

A) 10 

B) 7 

C) 8.1 

D) 11 

 

19. No Word, você pode personalizar ou escolher as configurações de margem predefinidas. Para alterar 

margens em um documento Word (10), deve-se acessar a guia: 

A) Revisão.  

B) Layout da Página.  

C) Correspondências.  

D) Exibição.  

 

20. Assinale a alternativa que apresenta o ícone do Navegador de Internet denominado Safari: 

A)  

http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/microsoft.html
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B)  

C)  

D)  
 


