
 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 

ABADIA DOS DOURADOS/MG 

PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO PARA MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 

RESOLUÇÃO 002 DE 07/06/2019 

 

NOME DO CANDIDATO  

MATRICULA  

ASINATURA   
 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01) CONFIRA SEUS DADOS QUE CONSTAM NA FOLHA DE RESPOSTAS LOCALIZADA SOB A MESA (NOME E 
INSCRIÇÃO); 
02) VERIFIQUE SE APROVA ESTA COMPLETA: QUESTÕES DE 01 A 30 DE MÚLTIPLA ESCOLHA COM 04 
OPÇÕES DE RESPOSTA CADA; 
03) CADA QUESTÃO TEM O VALOR DE 01 PONTO, TOTALIZANDO 30 PONTOS; 
04) TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTA A ALTERNATIVA QUE JULGAR CORRETA; 
05) ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA EM CADA QUESTÃO; 
SUA RESPOSTA NÃO SERÁ COMPUTADA SE HOUVER MARCAÇÃO DE DUAS OU MAIS ALTERNATIVAS OU 
CONTER RASURAS; 
06) CADA CANDIDATO TERÁ ACESSO A UMA FOLHA DE RESPOSTA, PORTANTO MUITO CUIDADO NA 
HORA DE TRANSCREVER AS RESPOSTA; 
07) O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA ENTREGARÁ AO FISCAL, JUNTAMENTE COM A FOLHA DE 
RESPOSTAS, E SEU CADERNO DE QUESTÕES, EXCETO NA SITUAÇÃO EM QUE CONCORDAR EM MANTER-
SE EM SALA, ATE 30 MINUTOS ANTES DO HORÁRIO PREVISTO PARA TÉRMINO, QUE PODERÁ LEVAR O 
CADERNO DE PROVAS; 
08) DURAÇÃO DA PROVA SERÁ DE 03:00 HORAS, TENDO INICIO AS 08:00 E TÉRMINO AS 11:00; 
09) A AUSÊNCIA DO RECINTO SOMENTE SERÁ PERMITIDA DEPOIS DE CORRIDOS 01 HORA DO INÍCIO DAS 
PROVAS; 
10) ASSINAR DA FOLHA DE RESPOSTAS E O CADERNO DE QUESTÕES; 
OS TRÊS ÚLTIMOS CANDIDATOS DEVERÃO PERMANECER ATE O TÉRMINO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS; 
11) O GABARITO OFICIAL SERÁ DISPONIBILIZADO PELA COMISSÃO ORGANIZADORA EM ATE 24 HORAS 
DA APLICAÇÃO DA PROVA DE CONHECIMENTO, SENDO AFIXADO NO MURAL DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS, NA CÂMARA MUNICIPAL, NA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL 
DOS DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE–CMDCA E NO CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL; 
12) SERÃO APROVADOS OS CANDIDATOS QUE ATINGIREM NO MÍNIMO 60% DA PONTUAÇÃO TOTAL DA 
PROVA; 
13) A RELAÇÃO DE APROVADOS SERÁ DIVULGADA NO DIÁRIO OFICIAL DE ABADIA DOS DOURADOS/MG; 
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FOLHA DE RESPOSTA OFICIAL 
 

 

NOME DO CANDIDATO  

MATRICULA  

ASINATURA   

 

 

INSTRUÇÕES : 
 

PREENCHER PARA CADA QUESTÃO APENAS UMA RESPOSTA;  
USAR CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA AZUL OU PRETA  
PREENCHER TOTALMENTE O ESPAÇO CORRESPONDENTE, CONFORME O MODELO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO ALTERNATIVAS QUESTÃO ALTERNATIVAS 

01 A B C D 16 A B C D 

02 A B C D 17 A B C D 

03 A B C D 18 A B C D 

04 A B C D 19 A B C D 

05 A B C D 20 A B C D 

06 A B C D 21 A B C D 

07 A B C D 22 A B C D 

08 A B C D 23 A B C D 

09 A B C D 24 A B C D 

10 A B C D 25 A B C D 

11 A B C D 26 A B C D 

12 A B C D 27 A B C D 

13 A B C D 28 A B C D 

14 A B C D 29 A B C D 

15 A B C D 30 A B C D 



 
QUESTÃO 01)  De acordo com a Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990, em seu Art. 2º, é correto afirmar 

que: 

(A) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos e 

adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. Nos casos expressos em lei, aplica-se 

excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade;  

(B) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa com até treze anos de idade completos, e 

adolescente aquela pessoa entre treze e vinte e um anos de idade. Nos casos expressos em lei, 

aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade; 

(C) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa com até onze anos incompletos, e 

adolescentes aquela entre doze e dezoito anos de idade; 

(D) Considera-se criança, a pessoa com até doze anos de idade completos, e adolescentes a pessoa 

entre treze a 21 anos de idade; 
 

QUESTÃO 02) De acordo com a Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990, em seu Art. 4º: É dever da 

________________________, da ______________________, da ________________________ e do 

_________________________ assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes 

à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.  Indique a alternativa que 

completa, correta e respectivamente as lacunas do texto.  

(A) Escola, Igreja, Comunidade, Conselho Tutelar; 

(B) Família, Comunidade, Sociedade em Geral e do Conselho Tutelar; 

(C) Comunidade local, Família, Escola, e do CMDCA – Conselho Municipal de Direitos da Criança e 

Adolescente; 

(D) Família, Comunidade, Sociedade em Geral e do Poder Público.  
 

 

 

QUESTÃO 03) O Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, garante a crianças e adolescentes direitos 

fundamentais com absoluta prioridade. No que se refere ao Direito a VIDA e a SAÚDE em seu Art. 8º: É 

assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento pré e perinatal. Assinale a 

questão correta. 

(A) A gestante será encaminhada aos diferentes níveis de atendimento, segundo critérios médicos 

específicos, obedecendo-se aos princípios de regionalização e hierarquização do Sistema;  

(B) A parturiente será atendida obrigatoriamente pelo mesmo médico que a acompanhou na fase pré-

natal;  

(C) Incumbe ao poder judiciário propiciar apoio alimentar à gestante e à nutriz que dele necessitem;  

(D) Não é de responsabilidade do poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à 

mãe, no período pré e pós-natal. 
 

QUESTÃO 04) De acordo com a Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990, em seu Art. 81º.É proibido a venda 

para crianças e adolescentes de: Assinale a alternativa correta. 

(A) Armas, munições e explosivos sem registro das forças armadas;  

(B) Bebidas alcoólicas importadas;  

(C) Produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica ainda que por utilização 

indevida; 

(D) Bilhetes de jogo do bicho. 



 
QUESTÃO 05) A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas 

humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais 

garantido pelo ECA. Em seu art. Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:  

I - Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais;  

II - Opinião e expressão;  

III - Crença e culto religioso;  

IV - Brincar, praticar esportes e divertir-se; 
 

Tendo analisado as afirmativas acima, pode-se afirmar que os itens: 

A) Apenas a alternativa I esta correta; 

B) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas; 

C) Apenas as alternativas I, II, III e IV estão corretas;  

D) Apenas as alternativas III e IV estão corretas.  

 

QUESTÃO 06) Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente em seu Art. 56. Os dirigentes de 

estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de. Assinale a 

alternativa correta. 

(A) Maus-tratos envolvendo seus alunos;  

(B) Reiteração de faltas justificadas, em que foram esgotados os recursos escolares; 

(C) Elevados níveis de trabalhos escolares; 

(D) Falta de convivência com colegas. 

 

QUESTÃO 07)  Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990, a 

perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas. Assinale a alternativa correta. 

(A) Pelo Conselho Tutelar;  

(B) Pelo Poder Legislativo;  

(C) Pelo Poder Executivo; 

(D) Pelo Poder Judiciário. 

 

QUESTÃO 08)  Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão de acordo com 

Art. 20 da  Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Assinale a alternativa correta. 

(A) Tratamento diferenciado;  

(B) Mesmos direitos e qualificações proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação; 

(C) Direitos e qualificações somente com herança dos pais;  

(D) Serão tratados com discriminação. 

 

QUESTÃO 09) O Estatuto da Criança e Adolescente em seu Capitulo V dispõe Do direito à 

profissionalização e à proteção no trabalho. Segundo o Artigo 60. Assinale a alternativa correta. 

(A) É proibido qualquer trabalho a menores de 13 anos de idade, salvo na condição de aprendiz; 

(B) É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz; 

(C) É proibido qualquer trabalho a menores de 12 anos de idade, salvo na condição de aprendiz; 

(D) É proibido qualquer trabalho a menores de 18 anos de idade, salvo na condição de aprendiz 

 



 
QUESTÃO 10)  Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente em seu Artigo 131. Assinale a alternativa 

correta. 

(A) O Conselho Tutelar é instituição de terceiro setor permanente e autônomo, não jurisdicional, 

encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente; 

(B) O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade 

de zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças; 

(C) O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, jurisdicional, encarregado pela sociedade de 

zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente; 

(D) O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade 

de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. 

 

QUESTÃO 11)  São atribuições do Conselho Tutelar segundo o Artigo 136 do ECA.  

I – Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal 

contra os direitos da criança ou adolescente; 

II – Representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, 

após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural; 

III  - Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário; 

IV – Expedir notificações somente para autoridades; 

V – Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência; 
 

Tendo analisado as afirmativas acima, pode-se afirmar que os itens: 

(A) Apenas II e III estão incorretas; 

(B) Apenas I, II e IV estão corretas; 

(C) Apenas II, III e V estão incorretas; 

(D) I, II, III, e V estão corretas; 

 

QUESTÃO 12) De acordo com a Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990, em seu Art. 132, em cada 

Município haverá no mínimo: Assinale a alternativa correta.  

(A) 01 Conselho Tutelar composto de 05 membros 

(B) 01 Conselho Tutelar composto de 04 membros; 

(C) 01 Conselho Tutelar composto de 06 membros; 

(D) 02 Conselho Tutelar composto de 05 membros; 

 

QUESTÃO 13) Para pleitear uma vaga no Conselho Tutelar de seu município, o candidato deverá 

atender alguns requisitos, mencionados no Art. 133 da Lei 8.069 de 13 de julho de 1990.  

(A) Reconhecida idoneidade moral;  

(B) Idade superior a dezenove anos; 

(C) Não residir no município; 

(D) Possuir graduação de nível superior. 

 

 



 
QUESTÃO 14) O Conselho tutelar do município de Abadia dos Dourados, atendeu a uma denúncia de 

suposto caso de violência contra um adolescente de 14 anos de idade, em que tomou todas as 

medidas garantidas pelo Estatuto da Criança e Adolescente.  

No que tange o Art. 137 da Lei 8069 de 13 de julho de 1990, as decisões do Conselho Tutelar somente 

poderão ser revistas. Assinale a alternativa correta.  

(A) Autoridade do Executivo a pedido de quem tenha legítimo interesse; 

(B) Autoridade do Legislativo a pedido de quem tenha legítimo interesse; 

(C) Autoridade Judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse; 

(D) Autoridade Policial pedido de quem tenha legítimo interesse. 

 

QUESTÃO 15) A Lei Federal n.º 8.069/90 institui direitos fundamentais às crianças e aos adolescentes de 

todo o Brasil. O Artigo 93. estabelece que: “As entidades que mantenham programa de acolhimento 

institucional poderão, em caráter ____________________________ e de urgência, acolher crianças e 

adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo comunicação do fato em 

até ________________ ao ________________________, sob pena de responsabilidade”. Indique a 

alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto.  

A) Excepcional 48 (quarenta e oito) horas, Juiz da Infância e da Juventude; 

B) Definitivo, 24 (vinte e quatro) horas, Conselho Tutelar; 

C) Excepcional, 24 (vinte e quatro) horas, Juiz da Infância e da Juventude; 

D) Excepcional, 48 (quarenta e oito) horas, Conselho Tutelar. 

 

QUESTÕA 16) Ao tratar do Direito à Convivência Familiar e Comunitária, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente - Lei n.º 8.069, de 13.07.90, dispõe que. Assinale a alternativa correta.  

(A) O poder familiar será exercido, preferencialmente pela mãe, podendo ser compartilhado com o pai 

na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer um deles o direito de, em caso de 

discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência.  

(B) Aos pais ou ascendentes diretos (avós, tios) incumbe o dever de sustento integral e permanente, 

guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse da sociedade, a obrigação de 

cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.  

(C) Existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da perda ou a suspensão do poder 

familiar, a criança ou o adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá 

obrigatoriamente ser incluída em programas de proteção à testemunha pelo Conselho Tutelar;  

(D) A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a 

suspensão do poder familiar.  

 

QUESTÃO 17) O Estatuto da Criança e do Adolescente foi elaborado a partir de um novo paradigma que 

se confrontou com uma tendência histórica de abordagem da infância no Brasil. Esse novo paradigma é 

o da: Assinale a alternativa correta. 

(A) Infância desassistida; 

(B) Situação Irregular da infância; 

(C) Proteção Integral a criança e adolescente;   

(D) Menoridade de criança e adolescente. 

 



 
QUESTÃO 18) Conforme o Capítulo IV da Lei n°. 8.069, de 13 de julho de 1990, Do direito à educação, à 

cultura, ao esporte e ao lazer, baseado no seu Art. 54, que menciona:  É dever do  Estado assegurar á 

criança e ao adolescente. Assinale a alternativa correta. 

(A) Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino;  

(B)  Atendimento no ensino superior, através de programas suplementares de material didático-escolar, 

transporte, alimentação e assistência à saúde;  

(C)  Ensino fundamental obrigatório, gratuito ou particular, inclusive para os que a ele não tiveram 

acesso na idade própria;  

(D) Atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a nove anos de idade.  

 

QUESTÃO 19) Segundo o Art. 98. Da Lei n°. 8.069, de 13 de julho de 1990, as medidas de proteção à 

criança e ao adolescente, são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem 

ameaçados ou violados: 

 I - Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;  

II - Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;  

III - Em razão de sua conduta; 

IV – Por omissão do Conselho Tutelar. 

Tendo analisado as afirmativas acima, pode-se afirmar que os itens: 

(A) I, II e IV  estão corretos; 

(B) I, II e III estão corretos;  

(C) II e III estão corretos;  

(D) I, II,  III e IV estão corretos.  

 

QUESTÃO 20) De acordo com a Lei n.º 12.594/2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE), compete à UNIÃO. Assinale a alternativa correta. 

(A) Desenvolver e oferecer programas próprios de atendimento a adolescentes infratores como 

educação, saúde e lazer; 

(B) Criar, desenvolver e manter programas para a execução de medida socioeducativa de internação e 

liberdade assistida nos municípios de origem do infrator; 

(C) Garantir a defesa técnica da criança a quem se atribua a prática de ato infracional; 

(D) Instituir e manter o Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo, seu 

funcionamento, entidades, programas, incluindo dados relativos a financiamento e população atendida.  

 

QUESTÃO 21) De acordo com a Lei 12.594/2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE), em seu  Capitulo IV sobre Plano Individual de Atendimento -, PIA. O Art. 54. 

Constarão do Plano Individual de Atendimento, no mínimo: 

(A)  Os resultados da avaliação inicial do adolescente; 

(B) A previsão de suas atividades de integração social e/ou capacitação profissional;   

(C) Os objetivos declarados pelo adolescente e seu advogado; 

(D) Atividades de integração e apoio à família da criança; 

 



 
QUESTÃO 22) Segundo a Lei Municipal 1490/2010 A Politica Municipal de Proteção Integral , promoção 

e defesa dos direitos de crianças e adolescentes contará com os seguintes órgãos e instrumentos: 

Assinale a alternativa correta. 

(A) CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Conselho Tutelar e o Fundo 

Municipal de Direitos da Criança e Adolescentes;  

(B) CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e Conselho Tutelar;  

(C) Conselho Tutelar e o Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescentes 

(D) Conselho Tutelar, Policia Militar e Orçamento para criança e adolescente. 
 

 

QUESTÃO 23) No processo de  escolha dos membros do Conselho Tutelar é vedado ao candidato , 

segundo a Lei 1613 de Maio de 2015 em seu Art. 03. Assinale a alternativa correta. 

(A) Doar, oferecer ou prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagens de qualquer natureza inclusive 

brindes de pequeno valor; 

(B) Disponibilizar carona para os eleitores no dia da escolha dos candidatos a conselheiro tutelar; 

(C) Realizar boca de urna no dia da votação; 

(D) Conversar com os eleitores no dia da votação de escolha dos candidatos a conselheiro tutelar.  
 

 

QUESTÃO 24) Segundo a Lei 1613 de Maio de 2015 em seu Art. 05. São assegurados os seguintes 

direitos sócias aos Conselheiros Tutelares. Assinale a alternativa correta. 

I – Irredutibilidade de subsídios; 

II – Repouso semanal não remunerado, preferencialmente aos domingos, ressalvadas as hipóteses de 

escala de plantão; 

III - Cobertura previdenciária; 

IV – Licença maternidade e paternidade com prejuízo de subsídios; 

V – Gozo de férias remuneradas, acrescidas de 1/3 do valor da remuneração mensal; 
 

Tendo analisado as afirmativas acima, pode-se afirmar que os itens: 

(A) I, II e III estão corretos; 

(B) II, IV e IV estão corretos; 

(C) I, III e V estão corretos; 

(D) Todos os itens estão corretos.  

 

QUESTÃO 25) Segundo a Lei 1575 de 12 de agosto de 2013, os conselheiros tutelares e suplentes após 

passar por todo processo de escolha e aprovados,  serão diplomados pelo. Assinale a alternativa  

correta. 

(A) Prefeito Municipal; 

(B) Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente -CMDCA; 

(C) Presidente da Câmara Municipal; 

(D) Promotor de Justiça.  
 

 

 

 



 
QUESTÃO 26) Entende-se por Políticas Publicas: Assinale a alternativa correta. 

(A) São conjuntos de projetos de alto custo, desenvolvidas pelo Estado diretamente ou indiretamente, 

com a participação de entes públicos ou privados, que visam assegurar determinado direito de 

cidadania, de forma difusa ou para determinado seguimento social, cultural, étnico ou econômico. 

(B) São conjuntos de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado diretamente ou 

indiretamente, com a participação de entes públicos ou privados, que visam assegurar determinado 

direito de cidadania, de forma difusa ou para determinado seguimento social, cultural, étnico ou 

econômico. 

(C) São conjuntos de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Judiciário diretamente ou 

indiretamente, com a participação de entes públicos ou privados, que visam assegurar determinado 

direito de cidadania, de forma difusa ou para determinado seguimento social, cultural, étnico ou 

econômico. 

(D) São conjuntos de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo cidadão, com a participação de 

entes públicos ou privados, que visam assegurar determinado direito de cidadania, de forma difusa ou 

para determinado seguimento social, cultural, étnico ou econômico. 

 

QUESTÃO 27) De acordo com o Artigo 7, do Estatuto da Criança e Adolescente no que refere-se ao 

direito á Vida e a Saúde. Assinale a alternativa correta. 

(A) A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e a saúde, mediante a efetivação Politicas 

Sociais Publicas, que permitem seu nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições 

dignas de existência; 

(B) A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e a saúde, mediante a efetivação Politicas 

Sociais Privadas, que permitem seu nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições 

dignas de existência; 

(C) A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e a saúde, mediante a efetivação Politicas 

Sociais Individuais, que permitem seu nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em 

condições dignas de existência; 

(D) A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e a saúde, mediante a efetivação Politicas 

Secundária Publicas, que permitem seu nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em 

condições dignas de existência; 

 

QUESTÃO 28) Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola 

técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado o trabalho.  

 I - Diurno; 

 II - Perigoso, insalubre ou penoso; 

 III - Realizado em locais adequados e salubres; 

 IV - Realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola.  
 

Tendo analisado as afirmativas acima, pode-se afirmar que os itens  

A) I, II, III, estão corretos.  

B) I, II, e III estão corretos.  

C) I, III, IV estão corretos.  

D) II, IV estão corretos. 



 
  

QUESTÃO 29) De acordo com o Artigo 7, do Estatuto da Criança e Adolescente em que entende-se por 

Família Natural. Assinale a alternativa correta. 

(A) A comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes; 

(B) A reunião de pessoas com o mesmo tipo sanguíneo; 

(C) Somente mãe e pai; 

D) Todos os familiares ate terceiro grau. 

 

QUESTÃO 30) Segundo o Art. 98. Da Lei n°. 8.069, de 13 de julho de 1990 em seu Art. 100. Que 

menciona: Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se 

aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Parágrafo único. São 

também princípios que regem a aplicação das medidas: 

 I - condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos: crianças e adolescentes são os 

titulares dos direitos previstos nesta e em outras Leis, bem como na Constituição Federal;  

II - proteção integral e prioritária: a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida nesta 

Lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são 

titulares;  

III - responsabilidade primária e solidária do poder público: a plena efetivação dos direitos assegurados a 

crianças e a adolescentes por esta Lei e pela Constituição Federal, salvo nos casos por esta 

expressamente ressalvados, é de responsabilidade primária e solidária das 3 (três) esferas de governo, 

sem prejuízo da municipalização do atendimento e da possibilidade da execução de programas por 

entidades não governamentais;  

IV - interesse superior da criança e do adolescente: a intervenção deve atender prioritariamente aos 

interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida a outros 

interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto;  

V - privacidade: a promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no 

respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada; 
 

Tendo analisado as afirmativas acima, pode-se afirmar que os itens  

(A) I, II, III estão corretos; 

(B) I, III, V estão corretos; 

(C) II,  IV , V estão corretos; 

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

 

 

 BOA PROVA....... 


