Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

ELEIÇÃO UNIFICADA PARA O CONSELHO TUTELAR DE BOA
ESPERANÇA - ES EDITAL 01/2019
TERCEIRA ETAPA – EXAME DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO
ATENÇÃO!
 Leia todas as orientações antes de iniciar a prova.
 Abra este caderno de prova somente quando for autorizado.
 A duração da Prova será de 04 (quatro) horas – das 08:00h às 12:00h.
 Esta prova contém 30 (trinta) questões enumeradas, de múltipla escolha, com
















04 alternativas para cada uma das questões, sendo que apenas uma deverá
ser marcada no folha de resposta, caso mais de uma opção de resposta seja
escolhida será considerada errada a questão.
Esta é uma Avaliação de Conhecimentos Específicos sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente – Lei Federal 8069/90, Constituição Federal de 1988,
Língua Portuguesa e Informática Básica, conforme art. 34, inciso II da Lei
Municipal nº 1.484/2013.
A avaliação é individual, SEM CONSULTA a qualquer material, livro, texto, etc.
Os equipamentos eletrônicos como celulares, tablets, notebooks, smartwatch,
bem como quaisquer outros equipamentos eletrônicos, devem ser deligados,
sob pena de desclassificação em caso de tocar, vibrar ou despertar.
Não será permitido ao candidato, quando da realização da prova:
*Comunicar-se com outro candidato;
*Retirar-se do local da prova sem autorização;
Será excluído do processo de escolha o candidato que, por qualquer motivo
faltar às provas ou, durante sua realização, for flagrado comunicando-se com
outro candidato ou pessoa estranha, por gestos, oralmente, por escrito e/ou por
meio eletrônico.
A Folha de Respostas deve ser respondida com caneta esferográfica azul ou
preta, escolhendo apenas uma opção de resposta para cada questão.
Não dobre, não amasse, nem rasure a Folha de Respostas.
Ao final da AVALIAÇÃO, deverá ser entregue apenas a Folha de Respostas
devidamente preenchida, assinada e conferida. Será automaticamente
excluído do processo de escolha o candidato que não devolver a folha oficial
de respostas ou devolvê-la sem assinatura.
Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta
retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros.
Os três últimos a ficarem na sala, deverão permanecer até que o último tenha
terminado e entregue a prova.
Aqueles candidatos que deixarem de atingir a média de 50% (cinquenta por
cento) de acerto das questões não serão considerados aptos a submeteremse as demais fases do processo de escolha.
Boa Prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA
01. “Ele era o inimigo do rei”, nas palavras de seu biógrafo, Lira Neto. Ou, ainda, “um
romancista que colecionava desafetos, azucrinava D. Pedro II e acabou inventando o
Brasil”. Assim era José de Alencar (1829-1877), o conhecido autor de O
guarani e Iracema, tido como o pai do romance no Brasil.
Além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianistas e
históricos, ele foi também folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de teatro,
advogado, deputado federal e até ministro da Justiça. Para ajudar na descoberta das
múltiplas facetas desse personagem do século XIX, parte de seu acervo inédito será
digitalizada. (História Viva, n.º 99, 2011).
Com base no texto, que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura
digitalização de sua obra, depreende-se que:
a) A digitalização dos textos é importante para que os leitores possam
compreender seus romances.
b) O conhecido autor de O guarani e Iracema foi importante porque deixou uma
vasta obra literária com temática atemporal.
c) A divulgação das obras de José de Alencar, por meio da digitalização,
demonstra sua importância para a história do Brasil Imperial.
d) A digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na
preservação da memória linguística e da identidade nacional.
02. Observe:

A última fala da tirinha causa um estranhamento, porque assinala a ausência de um
elemento fundamental para a instalação de um tribunal: a existência de alguém que
esteja sendo acusado. Essa fala sugere o seguinte ponto de vista do autor em relação
aos usuários da internet:
a) Proferem vereditos fictícios sem que haja legitimidade do processo.
b) Configuram julgamentos vazios ainda que existam crimes comprovados.
c) Emitem juízos sobre os outros, mas não se veem na posição de acusados.
d) Apressam-se em opiniões superficiais mesmo que possuam dados concretos.
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03. Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com o significado dado às palavras:
a) Emergir = vir à tona; Imergir = mergulhar.
b) Emigrar = entrar (no país); Imigrar = sair (do país).
c) Delatar = expandir; Dilatar = denunciar.
d) Deferir = diferenciar; Diferir = conceder.
04. Marque a alternativa em que a crase (ou falta dela) está aplicada incorretamente:
a) Eles ficaram à ver navios.
b) Aquele casal queria uma cerimônia à moda antiga.
c) Não estava me referindo a senhora.
d) O carro estava à distância de cinco metros.
05. Assinale a frase em que o uso de “por que” está errado.
a) Você sabe por que ela foi embora?
b) Por que você quer saber isso?
c) Essa decisão foi tomada por que?
d) Alguém sabe por que estamos aqui?
06. Complete a frase de forma CORRETA.
Está na hora de sabermos _____________ você foi embora sem dar explicações.
a) por quê
b) por que
c) porque
d) porquê
07. Levando em consideração o uso CORRETO do advérbio mal, julgue as seguintes
proposições:
I. Ele reprovou de ano porque foi mal aluno em matemática.
II. Talita mal entrou no shopping e já queria ir embora.
III. Nós percebemos que ele estava mal intencionado, por isso corremos.
IV. O casal viveu um mal momento durante a viagem para a França.
V. Um prefeito faz mal uso do dinheiro público.
a) Todas estão corretas.
b) I e V estão corretas.
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c) II e III estão corretas.
d) I, IV e V estão corretas.

INFORMÁTICA
08. No Explorador de Arquivos (Windows Explorer) do Windows 10 BR, para remover
um arquivo previamente selecionado sem enviá-lo para a lixeira, deve ser usado:
a) Alt+Delete.
b) Ctrl+Delete.
c) Ctrl+Shift+Delete.
d) Shift+Delete.
09. Quanto ao uso das teclas mais usadas no Word e suas respectivas funções,
assinale a opção INCORRETA.
a) A tecla PAGE DOWN apaga o caractere que estiver imediatamente à esquerda
(ou seja, antes) do ponto de inserção.
b) A Tecla HOME faz o ponto de inserção se posicionar no início da linha atual.
c) A tecla END faz o ponto de inserção se posicionar no final da linha atual.
d) A tecla ENTER faz o Word realizar uma quebra de parágrafo (ou seja, o
parágrafo atual será encerrado e o ponto de inserção será posicionado no início
de um novo parágrafo).
10. Analise a figura a seguir, extraída do programa Microsoft Word.

Baseado na figura apresentada e nas características do programa Microsoft Word,
analise as afirmativas a seguir.
I) O botão

é utilizado para fazer o alinhamento centralizado do texto selecionado.

II) Para mudar a cor da fonte de um texto, utilizamos o botão
III) A opção

.

é utilizada para iniciar uma lista numerada.
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Está(ão) CORRETA(S):
a)
b)
c)
d)

I, apenas.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
I, II e III.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI Nº 8.069/90)
11. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), assinale a
alternativa correta:
a) Considera-se criança a pessoa até doze anos de idade incompletos, e
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.
b) Considera-se criança a pessoa até dez anos de idade incompletos, e
adolescente aquela entre dez e dezoito anos de idade.
c) Considera-se criança a pessoa até quinze anos de idade incompletos, e
adolescente aquela entre quinze e dezoito anos de idade.
d) Considera-se criança a pessoa até oito anos de idade incompletos, e
adolescente aquela entre oito e dezesseis anos de idade.
12. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), assinale a
alternativa correta:
a) É dever apenas da família e não do poder público 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.
b) Toda criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
c) A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante
a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.
d) É dever apenas do poder público e não da família, 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.
13. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), assinale a
alternativa correta:
a) A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso
de tratamento cruel ou degradante, mas pode ser utilizado castigo físico como
formas de correção, disciplina e educação, pelos pais.
b) O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica
e moral da criança e do adolescente, não abrangendo a preservação da
imagem.
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c) A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade,
mas por serem pessoas humanas em processo de desenvolvimento não são
sujeitos de direitos civis.
d) A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso
de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de
correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos
integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos
executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada
de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los
14. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), assinale a
alternativa incorreta:
a) É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua
família e, em hipótese nenhuma, em família substituta, assegurada a
convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu
desenvolvimento integral.
b) É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua
família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência
familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.
c) Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores,
cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer
cumprir as determinações judiciais.
d) Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer
deles e seus descendentes.
15. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), assinale a
alternativa correta:
a) Não há previsão expressa no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº
8.069/90) da família substituta.
b) A guarda é uma das formas de colocação da criança ou do adolescente em
família substituta.
c) A colocação de criança ou adolescente em família substituta pode ser
concedida mesmo que a pessoa não ofereça ambiente familiar adequado.
d) A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo pelo Conselheiro Tutelar.
16. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), assinale a
alternativa correta:
a) Os pais não são obrigados a matricular seus filhos na rede regular de ensino.
b) Compete exclusivamente ao Conselho Tutelar recensear os educandos no
ensino fundamental e fazer-lhes a chamada.
c) Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao
Conselho Tutelar os casos de maus-tratos envolvendo seus alunos.
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d) Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental não comunicarão
ao Conselho Tutelar os casos de maus-tratos envolvendo seus alunos, pois
esses casos devem ser resolvidos exclusivamente pelo diretor da escola.
17. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), assinale a
alternativa correta:
a) É proibido qualquer trabalho aos adolescentes.
b) Ao adolescente com deficiência é vedado qualquer trabalho.
c) Ao adolescente com deficiência é assegurado trabalho protegido.
d) O Estatuto da Criança e do Adolescente não prevê Direito à Profissionalização
e à Proteção no Trabalho.
18. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), assinale a
alternativa correta:
a) Toda criança ou adolescente menor de 16 (dezesseis) anos tem direito à
liberdade, por isso poderá viajar para fora da comarca onde reside
desacompanhado dos pais ou dos responsáveis independente de expressa
autorização judicial.
b) Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 (dezesseis) anos poderá viajar
para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos
responsáveis sem expressa autorização do Conselho Tutelar.
c) Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 (dezesseis) anos poderá viajar
para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos
responsáveis sem expressa autorização judicial.
d) Nenhuma das alternativas está correta.
19. Acerca das medidas de proteção, assinale a alternativa correta, conforme o
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90):
a) 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 por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável.
b) As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que
os seus direitos forem violados e não ameaçados.
c) O Estatuto da Criança e do Adolescente não prevê medidas de proteção à
criança e ao adolescente.
d) Na aplicação das medidas não serão levadas em conta as necessidades
pedagógicas.
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20. Acerca do Conselho Tutelar assinale a alternativa correta, conforme o Estatuto
da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90):
a) O Conselho Tutelar é órgão permanente, autônomo e 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 da criança
e do adolescente, definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente.
c) O Conselho Tutelar é órgão provisório e autônomo, não jurisdicional,
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança
e do adolescente.
d) Nenhuma das alternativas está correta.
21. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) é
atribuição do Conselho Tutelar:
a) Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária,
determinando o valor a ser gasto em planos e programas de atendimento dos
direitos da criança e do adolescente.
b) Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente
quando necessário.
c) Promover a execução de suas decisões, podendo representar junto à
autoridade judiciária nos casos de cumprimento de suas deliberações.
d) Apenas atender e aconselhar os pais ou responsável, não podendo aplicar
qualquer medida.
22. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) NÃO é
atribuição do Conselho Tutelar:
a) Expedir notificações.
b) Representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos
previstos no art. 220, § 3º, inciso II, da Constituição Federal.
c) Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração
administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente.
d) Determinar a guarda definitiva de criança ou adolescente para outra família.
23. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), assinale a
alternativa correta:
a) O Conselho Tutelar poderá aplicar aos pais ou responsável a medida de
encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico.
b) O Conselho Tutelar poderá aplicar aos pais a perda definitiva da guarda.
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c) O Estatuto da Criança e do Adolescente não autoriza o Conselho Tutelar aplicar
qualquer medida aos pais ou responsável.
d) O Conselho Tutelar poderá aplicar aos pais ou responsável a medida de
destituição de tutela.
24. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar o Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei nº 8.069/90) exige:
a) Idade superior a vinte e cinco anos.
b) Idade superior a vinte e um anos.
c) Idade mínima de dezoito anos.
d) Nenhuma das alternativas está correta.
25. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), assinale a
alternativa correta:
a) É dever apenas dos pais prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos
direitos da criança e do adolescente.
b) É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da
criança e do adolescente, desde que esteja devidamente matriculado na rede
de ensino.
c) É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da
criança e do adolescente.
d) Nenhuma das alternativas está correta.
26. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), são
impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar:
a) sogro e genro ou nora.
b) Os primos.
c) Os amigos íntimos.
d) Os ex-cunhados.
27. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), assinale a
alternativa incorreta:
a) O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será
estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a fiscalização do
Ministério Público.
b) Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender necessário
o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinenti o fato ao Ministério
Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as
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providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da
família.
c) As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pelo prefeito
municipal a pedido de quem tenha legítimo interesse.
d) É atribuição do Conselho Tutelar promover a execução de suas decisões,
podendo para tanto requisitar serviços públicos na área de educação.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
28. Nos termos da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta:
a) Ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante, mas pode ser
submetido a tortura quando se tratar de pessoa violadora dos direitos da
criança e do adolescente.
b) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de ato emanado do prefeito municipal.
c) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou
para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
d) É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato.
29. Nos termos da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa incorreta:
a) O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de
educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos
de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não
tiveram acesso na idade própria;
b) A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.
c) É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocálos a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão.
d) Com exceção dos adotivos, os filhos, havidos ou não da relação do casamento
terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações
discriminatórias relativas à filiação.
30. Nos termos da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta:
a) Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, mas os filhos
maiores não têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou
enfermidade.
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b) O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de
educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de
idade.
c) Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos
maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais apenas no caso de
enfermidade.
d) São penalmente inimputáveis os menores de dezesseis anos, sujeitos às
normas da legislação especial.
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Identificação
Nº Documento de Identidade: _________________________
Nº de Inscrição: ____________

Folha de Respostas

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

_____________________________________
Assinatura
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