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INSTRUÇÕES 
 
PREENCHA A TABELA ACIMA COM SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO E NOME COMPLETO 
A duração da prova será de 03 horas, compreendidas entre as 08:30 hs e 11:30 hs. 
 
I - Para fazer a prova você usará: 
 
a) Este caderno de prova; 
b) Um cartão-resposta. 
 
II - Verifique no caderno de prova se constam todas as questões e se há falta ou imperfeições 
gráficas que lhe causem dúvidas. Qualquer reclamação só será aceita durante os 20 minutos 
iniciais da prova. 
 
III - O caderno de prova conterá 20 (vinte) questões de múltipla escolha com até 4 (quatro) 
alternativas (“a” a “d”), sendo: 
 
Questões de nº 01 a 15 – Conhecimentos sobre direitos da criança e do adolescente e sobre sistema 

de garantia de direitos da criança e do adolescente. 
Questões de nº 16 a 20 – Informática básica 
 
IV - As questões deverão serem respondidas no caderno de prova e após, transferidas ao 
CARTÃO-RESPOSTA, onde você deverá preencher o espaço quadriculado, que representa a 
resposta da questão, com caneta esferográfica azul ou preta. 

 
V - O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado pelo candidato e não poderá estar rasurado.  
 
VI - Ao terminar a prova, o candidato deve entregar ao fiscal o caderno de prova completo, 
juntamente com o CARTÃO-RESPOSTA.  
 
VII - Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros candidatos, efetue 
empréstimos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. Utilize o caderno de prova como 
rascunho. Não é permitida a consulta a qualquer material. 
 

Boa prova!  



 

QUESTÕES SOBRE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E SOBRE 

SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

 

01) De acordo com a Constituição Federal (art. 226), a família é a base da sociedade e tem 

especial proteção do Estado. Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) A entidade familiar somente existe quando é formada pelo pai, mãe e filhos; 

b) É reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar; 

c) O homem e a mulher têm direitos e deveres diferentes um do outro sobre os filhos, 

cada um exercendo sua função sem interferir na do outro; 

d) Quando casados em cartório e no religioso, o casal somente poderá divorciar-se com 

expressa autorização da autoridade religiosa que celebrou o casamento. 

 

 

02) Sobre o Conselho Tutelar do Município de Morro Grande, assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

a) será composto por 05 (cinco) membros, com mandato de 04 (quatro) anos, sendo que 

os membros eleitos tomarão posse no dia 10 (dez) de janeiro do ano subsequente ao 

processo de escolha; 

b) será composto por 05 (cinco) membros, com mandato de 03 (três) anos, permitida uma 

recondução, mediante novo processo de escolha; 

c) o membro do Conselho Tutelar é detentor de mandato eletivo, incluído na categoria de 

servidor público em sentido estrito, gerando vínculo empregatício com o Poder Público 

Municipal; 

d) é órgão municipal de caráter temporário e sem autônomia, jurisdicional, encarregado 

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

 

 

 

 



 

03) Assinale a alternativa CORRETA. Você, na qualidade de membro do Conselho 

Tutelar, teve conhecimento que Joana, uma menina de 6 anos de idade necessita de 

atendimento na área da saúde. Assim, você requisitou à Secretaria da Saúde do 

Município para tomar as devidas providências no atendimento de Joana, porém, a criança 

não recebeu qualquer tipo de atendimento e continua passando por problemas de saúde. 

Nessa situação hipotética, a quem o Conselho Tutelar deverá representar o caso: 

 

a) à autoridade judiciária; 

b) à Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

c) ao Prefeito Municipal; 

d) à imprensa. 

 

 

04) Assinale a alternativa CORRETA. Não é considerado dever do membro do Conselho 

Tutelar: 

 

a) zelar pelo prestígio da instituição, por suas prerrogativas e pela dignidade de suas 

funções; 

b) declarar-se suspeito ou impedido nas hipóteses previstas na legislação; 

c) auxiliar o Promotor de Justiça a condenar o adolescente que cometeu ato infracional. 

d) residir no âmbito territorial de atuação do Conselho; 

 

 

05) Assinale a alternativa CORRETA. A lei que dispõe sobre a proteção integral à criança 

e ao adolescente é denominada de: 

 

a) Código Penal; 

b) Código de Menores; 

c) Estatuto da Proteção de Menores; 

d) Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

 



 

06) Assinale a alternativa CORRETA. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 

8.069/90) é a regulamentação num sentido amplo do art. 227 da Constituição Federal, 

reconhecendo e garantindo os direitos das crianças e dos adolescentes, tendo adotado: 

 

a) a Doutrina da Erradicação da Pobreza; 

b) a Doutrina da Proteção Integral; 

c) a Doutrina da Situação Irregular; 

d) a Doutrina da Atuação Peremptória Potestática. 

 

 

07) Para o cumprimento do chamado sistema de garantia de direitos, introduzido pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente, o art. 86 desta lei propõe uma nova gestão desses 

direitos, “através de um conjunto articulado de ações governamentais e não 

governamentais da união, dos estados, do distrito federal e dos municípios”. O sistema 

de garantia de direitos apresenta três eixos fundamentais: promoção, defesa e controle 

social. Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) O eixo da “promoção” corresponde à deliberação e formulação política de atendimento 

dos direitos, articulada com as demais políticas públicas. Destacam-se como exemplo de 

atores desse eixo os Conselhos de Direitos. 

b) O eixo da “defesa” assegura a exigibilidade dos direitos, cada vez que estes são 

violados. Neste ético temos os Conselhos Tutelares, Centros de Defesa, Ministério 

Público, entre outros atores.  

c) O eixo do “controle social” diz respeito à vigilância do cumprimento dos preceitos 

legais. Deve haver uma articulação da sociedade civil para agir, controlar e fazer 

funcionar esse sistema. É este o espaço da sociedade civil articulada em “fóruns”: Fóruns 

de Defesa das Crianças e Adolescentes; o Fórum de Combate ao Trabalho Infantil, entre 

outros. 

d) Todas as alternativas acima (a, b, c) estão corretas. 

 

 

 



 

08) Assinale a alternativa CORRETA. O art. 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(Lei n. 8.069/90) dispõe sobre as atribuições do Conselho Tutelar. São atribuições do 

Conselho Tutelar: 

 

a) requisitar junto ao Ministério Público certidões de nascimento e de óbito de criança ou 

adolescente quando necessário; 

b) assessorar o Poder Judiciário local na elaboração da proposta orçamentária para planos 

e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente; 

c) expedir mandados de intimação, citação e penhora; 

d) encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa 

ou penal contra os direitos da criança ou adolescente; 

 

 

09) Assinale a alternativa CORRETA. A Constituição Federal estabelece como dever da 

família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 

 

a) o direito à saúde; 

b) o direito ao lazer e a profissionalização; 

c) proteção contra toda forma de discriminação e violência; 

d) todas as alternativas (a, b, c) estão corretas. 

 

 

10) O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90) traz em seu art. 2º as idades 

em que a pessoa é considerada criança e adolescente. Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) criança até 11 anos de idade incompletos e adolescente aquela pessoa entre 11 e 16 

anos; 

b) criança até 12 anos de idade completos e adolescente entre 13 e 18 anos; 

c) criança até 12 anos de idade incompletos e adolescente entre 12 e 18 anos; 

d) criança até 12 anos de idade incompletos e adolescente entre 12 e 16 anos. 

 

 



 

11) Assinale a alternativa CORRETA. O processo de escolha dos membros do Conselho 

Tutelar de Morro Grande, deverá, preferencialmente, observar as seguintes diretrizes: 

 

a) processo de escolha mediante sufrágio universal e direto, pelo voto facultativo e 

secreto dos eleitores do respectivo município ou indicação pelo Prefeito Municipal, desde 

que autorizado por lei local.  

b) candidatura individual ou por composição de chapas, dependendo da decisão do 

Prefeito Municipal; 

c) fiscalização pelo Juiz de Direito da Comarca de Meleiro/SC;  

d) posse dos conselheiros tutelares no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo 

de escolha. 

 

 

12) Assinale a alternativa CORRETA. É correto afirmar que a Lei nº 12.010, de 3 de agosto 

de 2009: 

 

a) Dispõe sobre o aperfeiçoamento da sistemática prevista para garantia do direito à 

convivência familiar a todas as crianças e adolescentes, na forma prevista pelo Estatuto 

da Criança e do Adolescente.  

b) Dispõe sobre os direitos e deveres dos membros do Conselho Tutelar; 

c) Dispõe sobre as obrigações da Administração Municipal em relação à manutenção e 

funcionamento do Conselho Tutelar; 

d) Dispõe sobre as penalidades a serem aplicadas às crianças e adolescente que cometer 

ato infracional. 

 

 

 

 

 

 

 



 

13) Assinale a alternativa CORRETA. O membro do Conselho Tutelar não deve declarar-

se impedido de analisar o caso quando: 

 

a) algum dos interessados for credor ou devedor do membro do Conselho Tutelar, de seu 

cônjuge ou de parentes destes, em linha reta ou na colateral até o terceiro grau seja o 

parentesco natural, civil ou decorrente e de união estável; 

b) for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer dos interessados; 

c) o atendimento envolver cônjuge, companheiro ou companheira, parente em linha reta 

ou, na colateral, até o quarto grau, seja o parentesco natural, civil ou decorrente de união 

estável, exceto quando decorrente de relacionamento homoafetivo; 

d) receber dádivas antes ou depois de iniciado o atendimento. 

 

 

 

14) Assinale a alternativa CORRETA. Em relação a execução das medidas 

socioeducativas é incorreto afirmar que: 

 

a) deve ser observada a gravidade da situação, e dependendo da gravidade o adolescente 

poderá receber tratamento mais gravoso do que o conferido ao adulto; 

b) deve se dar prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que 

possível, atendam às necessidades das vítimas; 

c) de ser observada a mínima intervenção, restrita ao necessário para a realização dos 

objetivos da medida; 

d) deve ser observado o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no 

processo socioeducativo. 

 

 

 

 

 

 



 

15) Assinale a alternativa CORRETA. Não são considerados direitos do adolescente 

submetido ao cumprimento de medida socioeducativa: 

 

a) ser acompanhado por seus pais ou responsável e por seu defensor, em qualquer fase 

do procedimento administrativo ou judicial; 

b) ser respeitado em sua personalidade, intimidade, liberdade de pensamento e religião 

e em todos os direitos não expressamente limitados na sentença; 

c) ser informado, inclusive por escrito, das normas de organização e funcionamento do 

programa de atendimento e também das previsões de natureza disciplinar; 

d) receber assistência integral à sua saúde somente em casos de epidemia gravíssima. 

 

 

 

QUESTÕES SOBRE INFORMÁTICA BÁSICA 

 

 

16) Assinale a alternativa CORRETA. É um editor de texto conhecido: 

 

a) Facebook; 

b) Microsoft Outlook 2016; 

c) Whatsapp; 

d) Microsoft Word. 

 

 

17) Assinale a alternativa CORRETA. No Microsoft Word 2016 a combinação das teclas 

“Ctrl” e “P” é utilizada para: 

 

a) imprimir; 

b) salvar o documento; 

c) abrir novo documento; 

d) tela inteira. 

 



 

 

18) Assinale a alternativa CORRETA. O hardware é parte física de um computador 

necessário para seu funcionamento. É correto dizer que são tipos de hardware: 

 

a) Apache Open Office e placa de vídeo; 

b) Impressora, Adobe Reader e Java; 

c) Mouse, teclado e monitor; 

d) Roteador, Memória RAM e gerenciador de impressão. 

 

 

19) Assinale a alternativa CORRETA. O programa de proteção do computador que 

protege, detecta e elimina softwares maliciosos é chamado de: 

 

a) e-mail; 

b) antivírus; 

c) internet; 

d) navegador. 

 

 

20) Assinale a alternativa CORRETA. A internet é um conjunto de redes de 

computadores, dispersos por todas as regiões do planeta que consegue trocar dados e 

mensagens utilizando um protocolo comum. Qual do software abaixo é utilizado para 

navegação na internet: 

 

a) Google Maps; 

b) Smartphone; 

c) Google Chrome; 

d) AutoCad. 

 

 

 

 


