CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR
DE
ALTO CAPARAÓ
PROVA DE CONHECIMENTO
DATA: 11 DE AGOSTO DE 2019
NOME:
_____________________________________________________________
Observações:
a) Não é permitida a consulta à legislação, tais como Códigos, Constituição Federal ou
leis esparsas, além de qualquer outro livro, para a realização da presente avaliação.
b) Somente poderão ser utilizados, para realização da prova, os seguintes utensílios:
lápis, borracha e caneta esferográfica azul ou preta.
c) A prova deve ser respondida a caneta esferográfica azul ou preta.
d) A avaliação é individual.
e) É proibida a utilização de equipamentos de comunicação, sonoros, eletrônicos ou
similares durante a realização da prova.
f) A interpretação das questões é parte integrante da avaliação.
g) A prova terá duração improrrogável de 3h00 (três horas), iniciando-se às 13h00 (treze
horas).
h) A prova se constitui de 10 (dez) questões objetivas.
i) As respostas das questões objetivas deverão ser assinaladas no local específico, não
sendo consideradas aquelas respondidas em outro local.
j) Não serão consideradas as respostas que contenham rasuras, quanto às questões
objetivas.
k) Poderá ser utilizado o verso das folhas de prova para fins de rascunho.
l) A prova terá o valor de 100 (cem) pontos, valendo 10 (dez) pontos, cada questão.
j) Somente poderá levar o caderno de questões após 01 (uma) hora a contar do início de
realização das provas.
h) O resultado será divulgado ás 17h do dia 11/08/2019 no site da Prefeitura Municipal de
Alto Caparaó e na página de Facebook da Assistência Social de Alto Caparaó/MG.
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1ª QUESTÃO RESPOSTA (___)
São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar:
a) primos e primas.
b) ascendentes e descendentes.
c) colegas de trabalho.
d) residentes na mesma casa.
2ª QUESTÃO RESPOSTA (___)
A competência da atuação do Conselho Tutelar será determinada, EXCETO:
a) pelo domicílio dos pais ou responsável.
b) pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou
responsável.
c) pelo lugar da ação ou omissão, nos casos de ato infracional.
d) por escolha do membro do Conselho Tutelar.
3ª QUESTÃO RESPOSTA (___)
Indique a alternativa que NÃO pode ser considerada atribuição do Conselho
Tutelar:
a) aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de
proteção à criança ou adolescente.
b) representar ao Ministério Público, para efeito das ações de perda ou
suspensão do poder familiar.
c) expedir notificações.
d) requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente
quando necessário.
4ª QUESTÃO RESPOSTA (___)
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), a
responsabilidade de recensear os alunos no Ensino Fundamental, fazer-lhes a
chamada e zelar pela freqüência compete a(o):
a) Família.
b) Professor.
c) Poder Público.
d) Conselheiro Tutelar.
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5ª QUESTÃO RESPOSTA (___)
O artigo 16, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) afirma que:
“O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos”, EXCETO:
a) ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas
as restrições legais.
b) opinião e expressão.
c) crença obrigatória à cultos religiosos impostos por outrem.
d) participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação.
6ª QUESTÃO RESPOSTA (___)
Sendo encontrada uma criança na rua, desacompanhada dos pais, no turno
noturno, qual a providência inicial a ser tomada pelo Conselheiro Tutelar:
a)Encaminhamento aos pais ou responsável,
responsabilidade.
b) Recolhimento a abrigo em entidade.
c) Colocação em família substituta.
d) Recolhimento em Delegacia de Polícia.

mediante

termo

de

7ª QUESTÃO RESPOSTA (___)
Pode a criança viajar para fora da Comarca, sem autorização judicial,
EXCETO:
a) quando estiver acompanhada dos pais ou responsável.
b)quando estiver acompanhada de qualquer pessoa maior, independentemente
de autorização do pai, mãe ou responsável.
c) quando se tratar de comarca incluída na mesma região metropolitana da
comarca da residência da criança, independentemente da companhia dos pais
ou responsável.
d) quando se tratar de comarca contígua à da residência da criança, se no
mesmo Estado, independentemente da companhia dos pais ou responsável.
8ª QUESTÃO RESPOSTA (___)
São medidas socioeducativas aplicáveis ao adolescente:
a) liberdade assistida; obrigação de reparar o dano; castigo físico disciplinar.
b)advertência; prestação de serviços à comunidade; internação em
estabelecimento educacional.
c) obrigação de reparar o dano; prestação de serviços à comunidade; castigo
físico disciplinar.
d) advertência; castigo físico disciplinar; liberdade assistida.
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9ª QUESTÃO RESPOSTA (___)
O Conselho Tutelar, no exercício de suas atribuições, pode aplicar aos pais ou
responsável pelo adolescente, a seguinte medida:
a) Perda de guarda do menor.
b) Suspensão ou destituição do poder familiar.
c) Destituição da tutela.
d) Advertência.
10ª QUESTÃO RESPOSTA (___)
Assinale a alternativa INCORRETA:
a) O Conselho Tutelar é composto por cinco membros.
b) O mandato do Conselheiro Tutelar é de quatro anos.
c) O Conselheiro Tutelar é eleito pelos membros do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente.
d) É permitida a reeleição ilimitada de Conselheira (o) Tutelar
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