
 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETIOS DA CRIANÇA E DO  

ADOLESCENTE DE TEÓFILO OTONI – MG 
Criado pela Lei Municipal nº 3.325, de 04 de abril de 1991 

Rua Dr. Mário Campos, nº 107 – Centro – Teófilo Otoni-MG - CEP: 39.800-136 

TELEFAX: (33) 3529.5864 – E-mail: casa_dos_conselhos@hotmail.com 

 

 
COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO DE ESCOLHA DO 

CONSELHO TUTELAR 
RESOLUÇÃO CMDCA-TO /ELEIÇÃO Nº 013 /2015 

 

A COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO DE 
ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal nº 
6.521/2012 e RESOLUÇÃO RETIFICADA n°010 /2015-
CMDCA, e o Edital CMDCA – TO / ELEIÇÃO 001 - / 2015, pela 
presente RESOLUÇÃO faz saber a todos os interessados a 
lista em ordem alfabética, DO RESULTADO DAS PROVAS DE 
CONHECIMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE 
TEOFILOOTONI - MG(levando em conta gabarito anexo), para 
a eleição ao cargo de CONSELHEIRO TUTELAR DO 
MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI: 

 

Número Nome do candidato (a) Número de pontos 

01 AILTON RIBEIRO DA SILVA 19 PONTOS 

02 ALCIONE DA SILVA TREGAS 13 PONTOS 

03 ALESSANDRA SAMBUC LIMA 25 PONTOS 

04 ALESSANDRA SOFFIET 
RIBEIRO 

NÃO COMPARECEU 

05 ALEX MACEDO ESTEVES NÃO COMPARECEU 

06 ALEXSANDRO DE SOUZA 
CARDOSO 

24 PONTOS 

07 ALIK ARAÚJO DOS SANTOS 24 PONTOS 

08 ALINE DA SILVA SANTOS 
WEBERLING 

NÃO COMPARECEU 

09 ANA CAROLINA VASCONCELOS 
CUNHA HANDERE 

27 PONTOS 

10 ANA PAULA CARDOSO DA 
SILVA 

NÃO COMPARECEU 

11 ANA PAULA LIMA FERREIRA NÃO COMPARECEU 

12 ANDERSOM OLIVEIRA 
BOAVENTURA 

26 PONTOS 

13 ANDRESSA GONÇALVES DIAS NÃO COMPARECEU 

14 ANDRESSA MARQUES PESSO 34 PONTOS 

15 ANTONIO PEREIRA DE FARIA 
NETO 

26 PONTOS 

16 ARGEMIRO MARTINS ROCHA 25 PONTOS 

17 AYESSA MARA ALVES NÃO COMPARECEU 

18 CARMEN ELIZA LEITE 
GUIMARÃES 

31 PONTOS 

19 CLEIDE RODRIGUES DE 
NOVAIS 

28 PONTOS 

20 CLEONICE FROED SOARES 29 PONTOS 
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21 CLEUZA  ALVES DE ANDRADE NÃO COMPARECEU 

22 DAIANE TEIXEIRA FERNANDES 33 PONTOS 

23 DARLENE SANTOS PEREIRA 25 PONTOS 

24 DILSA PIEDADE TOMAZ 
TAMEIRÃO 

NÃO COMPARECEU 

25 DÓRICA DUARTE LEITE 21 PONTOS 

26 EDNA PEREIRA DE ALMEIDA 19 PONTOS 

27 ELÁDIO CHAVES SALOMÃO NÃO COMPARECEU 

28 ELISANGELA GONÇALVES DOS 
SANTOS 

31 PONTOS 

29 ERICA APARECIDA COLLARES 
TEIXEIRA 

23 PONTOS 

30 FABIANA HUHN FROED FERRAZ 30 PONTOS 

31 FABRICIA GOMES SOARES 21 PONTOS 

32 FERNANDA LANGHOLZ ROHM 27 PONTOS 

33 FRANCISCO CARLOS DE 
OLIVEIRA BISPO 

NÃO COMPARECEU 

34 FREDERICO HUHN MATOS 25 PONTOS 

35 GABRIELA COUTINHO RAMOS 17 PONTOS 

36 GICÉLIA SANTOS DE ALMEIDA NÃO COMPARECEU 

37 GILBERTO OTONI FERREIRA DE 
SOUZA 

18 PONTOS 

38 GILVAM DIAS DOS SANTOS 30 PONTOS 

39 GILVANA BATISTA SOARES NÃO COMPARECEU 

40 GISELE BARBOSA GUEDES 
MARTINS 

32 PONTOS 

41 GLADES BARBOSA CHAVES 20 PONTOS 

42 GREICE KELLE RODRIGUES 
DOS SANTOS 

27 PONTOS 

43 IAGO LUIZ SALDANHA COSTA 30 PONTOS 

44 IGO FERNANDES SILVA 23 PONTOS 

45 IVONE ALVES FERREIRA REIS NÃO COMPARECEU 

46 JANAINA GRAZZIELLI BRANT 
PESSOA 

24 PONTOS 

47 JEANE FERREIRA DOS REIS 
OLIVEIRA 

NÃO COMPARECEU 

48 JESUÍNA MENDES BRITO 23 PONTOS 

49 JOSELIA RODRIGUES DE 
SOUZA BARROSO 

NÃO COMPARECEU 

50 JUCILÉIA BRAVO 26 PONTOS 

51 JUSSIMEIA DA SILVA TREGAS NÃO COMPARECEU 

52 KATRINE APARECIDA DOS 
SANTOS SOUZA 

NÃO COMPARECEU 

53 LORA PORTUGAL BORGES 
ARAÚJO 

32 PONTOS 

54 LUCIMAR SOARES DA SILVA 26 PONTOS 

55 LUDINEI NEVES NERES 23 PONTOS 

56 LUDMILLA COSTA SILVA 
MANSKE 

23 PONTOS 

57 MARCIA PEREIRA SCHIFFNER 22 PONTOS 
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58 MARCILENE ALBINO PASSOS NÃO COMPARECEU 

59 MARCIO LOPES MONTEIRO 17 PONTOS 

60 MARIA APARECIDA GOMES DE 
SOUZA 

NÃO COMPARECEU 

61 MARIA APARECIDA NOGUEIRA 23 PONTOS 

62 MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA 
MARQUES 

NÃO COMPARECEU 

63 MARIA DE FÁTIMA MACIEL 14 PONTOS 

64 MARIA GLADYS SILVA SOARES 
SANTOS 

24 PONTOS 

65 MARIA JOSÉ DE ARAUJO 19 PONTOS 

66 MARIA MARLEIDE REINALDO 18 PONTOS 

67 MARIA NAZARÉ FERREIRA DE 
MAGALHÃES 

18 PONTOS 

68 MARIA RENATA SANTOS NÃO COMPARECEU 

69 MARIA VENÚCIA MURTA SILVA 
PORTO 

29 PONTOS 

70 MARISTANE GOMES PACHECO 29 PONTOS 

71 MAURISA APARECIDA DE 
OLIVEIRA 

22 PONTOS 

72 MAX FROEDE DOS SANTOS 27 PONTOS 

73 MAXSUEL AMARO DE OLIVEIRA NÃO COMPARECEU 

74 MAYANNE HOLLERBACH 
AMARAL 

NÃO COMPARECEU 

75 MICHELINE DOS SANTOS 
ROCHA COSTA 

NÃO COMPARECEU 

76 NÁDIA RODRIGUES LOPES 23 PONTOS 

77 NALDEMIRA DOMINGOS DA 
SILVA NERES 

NÃO COMPARECEU 

78 NAYARA PEREIRA DA SILVA NÃO COMPARECEU 

79 NEREIDE ANTONIA DOS 
SANTOS 

21 PONTOS 

80 NILO PEREIRA DIAS 20 PONTOS 

81 PATRICIA DIAS DE OLIVEIRA 26 PONTOS 

82 PATRICIA FERNANDES PESSOA 31 PONTOS 

83 PAULO DOMINGOS DE 
ALECRIM 

NÃO COMPARECEU 

84 PAULO LEITE GUIMARÃES 21 PONTOS 

85 RENATA GOMES SANTOS NÃO COMPARECEU 

86 RIANE CAMILA SALUSTIANO 
RESENDE 

22 PONTOS 

87 ROSIANE PEREIRA MATOS NÃO COMPARECEU 

88 ROSILENE RODRIGUES ALVES 
GUIMARAES 

24 PONTOS 

89 ROSINALVA CHAVES DE 
OLIVEIRA 

18 PONTOS 

90 SAMUEL SALDANHA DOS 
SANTOS 

33 PONTOS 

91 SAULO BATISTA ROQUE NÃO COMPARECEU 

92 SCHIRLEY CHAVES LEAL NÃO COMPARECEU 

93 SEBASTIANA FRANCISCO NÃO COMPARECEU 
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OLIVEIRA 

94 SERGIO CARLOS PINTO 
LADEIRA 

NÃO COMPARECEU 

95 SILVANA MAGALHÃES DUARTE 30 PONTOS 

96 SIMONE RIBEIRO TOMAZ 32 PONTOS 

97 SIRENE PEREGRINO RIBEIRO 15 PONTOS 

98 SÔNIA CELESTINO KELLER 
LEITE 

25 PONTOS 

99 SONIA MARIA SOARES 25 PONTOS 

100 STEFANYA SALDANHA 
SHINKAWA 

25 PONTOS 

101 TAIANE GONÇALVES PINTO 26 PONTOS 

102 TÂMARA EDILEUZA MOTA DA 
CRUZ 

31 PONTOS 

103 THALIANY JULIA ALMEIDA NÃO COMPARECEU 

104 THALITA RODRIGUES 
CASSEMIRO DE SOUZA 

23 PONTOS 

105 THAYANE DA SILVA FERREIRA NÃO COMPARECEU 

106 VALERIA BONFIMGONÇALVES 
SILVA 

16 PONTOS 

107 VILMA FIDELIS DE 
MOURAMARIA  

NÃO COMPARECEU 

108 VITÓRIA VAZ DOS SANTOS 
REPULLO 

18 PONTOS 

109 WELINGTON RAMALHO MUNIS 24 PONTOS 

110 ZILDA COELHO RAMOS NÃO COMPARECEU 

 

Art. 1° - Os candidatos serão aprovados somente se obtiver nota igual ou 
superior a cinquenta por cento (50%) do valor total. 
Art. 2° - Os candidatos que não obtiveram os 50% de acertos estão 
automaticamente desclassificados.  
Art. 3º - Da decisão dos examinadores cabe recurso devidamente 
fundamentado ao CMDCA, a ser apresentado em 02 (dois) dias da 
homologação do resultado; a análise do recurso consistirá em simples revisão 
da correção da prova pela Comissão Examinadora, cuja decisão final, de 
caráter irrecorrível, deverá ser comunicada ao CMDCA no prazo de 02 (dois) 
dias.  
Parágrafo 1º - Conforme calendário anexo a resolução n° 010/2015 CMDCA, 
no próximo dia 21 de agosto 2015 será liberado a lista final de aprovados, e o 
agendamento para os exames psicotécnicos.  

 
 

Teófilo Otoni, 18 de agosto de 2015 
 

 

 

Beatriz Virginia Zegarra Ortiz 

Presidente do CMDCA-TO 
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COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO DE ESCOLHA DO 

CONSELHO TUTELAR 
Anexo 1- Gabarito da prova 

Questões objetivas 
 

PROVA DO PROCESSO UNIFICADO DE ESCOLHA DE NOVOS  
CONSELHEIROS TUTELARES 2015 – 2019 

GABARITO 

QUESTÃO 1-A  QUESTÃO 11-A QUESTÃO 21-B QUESTÃO 31-D 

QUESTÃO 2-D QUESTÃO12 -D QUESTÃO 22-C QUESTÃO 32-C 
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QUESTÃO 3-B QUESTÃO 13-D QUESTÃO 23-A QUESTÃO 33-B 

QUESTÃO 4-C QUESTÃO 14-A QUESTÃO 24-C QUESTÃO 34-C 

QUESTÃO 5-D QUESTÃO15- b QUESTÃO 25-A QUESTÃO35 -C 

QUESTÃO 6-D QUESTÃO 16-A QUESTÃO 26-A QUESTÃO 36-A 

QUESTÃO 7-D QUESTÃO17 -D QUESTÃO 27-C QUESTÃO 37-D 

QUESTÃO 8-A QUESTÃO 18-C QUESTÃO 28-D QUESTÃO 38-B 

QUESTÃO 9-C QUESTÃO 19-B QUESTÃO 29-D QUESTÃO39 -C 

QUESTÃO 10-A QUESTÃO 20-D QUESTÃO 30-C QUESTÃO 40-C 

 
 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVA ESCRITA CONSELHO TUTELAR DOS DIRETOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE DE TEÓFILO OTONI, PARA A O QUATRIÊNIO / 
JANEIRO 2016 –  JANEIRO 2020 
 
 
Questão1 
 
 Para os efeitos do Estatuto da Criança e do Adolescente: 
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 de um até doze anos de idade incompletos e 
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade; 
c) Considera-se criança a pessoa entre um a doze anos de idade completos e 
adolescente aquela entre treze e dezoito anos de idade; 
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d) Considera-se criança a pessoa até dezesseis anos de idade incompletos e 
adolescente a pessoa entre dezesseis e dezoito anos de idade. 
 
Questão 2  
A garantia de prioridade à criança e do adolescente prevista no Estatuto 
da Criança e do Adolescente compreende: 
a) Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 
b) Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 
proteção à infância e à juventude; 
c) Apenas a alternativa “a” está correta; 
d) As alternativas “a” e “b” estão corretas. 
 
Questão 3  
 
Assinale a alternativa incorreta: 
a) Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os 
mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações 
discriminatórias relativas à filiação; 
b) É facultativa a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas 
autoridades sanitárias; 
c) 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 garantidos na Constituição e nas leis; 
d) Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da 
sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a 
convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas 
dependentes de substâncias entorpecentes. 
 
Questão 4 
 
 Marque a alternativa correta: 
a) Ao pai incumbe o dever de sustento dos filhos menores, cabendo à mãe 
essa obrigação apenas no caso de morte ou falta do pai; 
b) Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, terão os mesmos 
direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias 
relativas à filiação, exceto os  adotivos; 
c) Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da 
sua família e, excepcionalmente, em família  substituta, assegurada a 
convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas 
dependentes de substâncias entorpecentes;  
d) A falta ou a carência de recursos materiais constitui motivo suficiente para a 
perda ou a suspensão do poder familiar 
 
Questão 5 
 
 A respeito da família é correto afirmar que: 
a) Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer 
deles e seus descendentes; 
b) Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para 
além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes 
próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de 
afinidade e afetividade; 
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c) Apenas a alternativa “a” está correta; 
d) As alternativas “a” e “b” estão corretas. 
 
Questão 6  
A respeito da colocação em família substituta é correto afirmar: 
a) Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, 
para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou 
responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de 
atos determinados; 
b) A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e 
deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e 
parentes, salvo os impedimentos matrimoniais; 
c) O deferimento da tutela implica necessariamente o dever de guarda; 
d) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
 Questão 7  
 
Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão 
ao Conselho Tutelar os casos de: 
a) Maus-tratos envolvendo seus alunos; 
b) Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os 
recursos escolares; 
c) Elevados níveis de repetência; 
d) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
Questão 8  
É errado afirmar: 
a) É proibido qualquer trabalho a menores de dezoito anos de idade, salvo na 
condição de aprendiz; 
b) Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido; 
c) Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno 
de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não -
governamental, é vedado trabalho perigoso, insalubre ou penoso; 
d) Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar, em 
lugar visível e de fácil acesso, à entrada do local de exibição, informação 
destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária especificada no 
certificado de classificação. 
 
 Questão 9 
 É permitida a venda à criança ou ao adolescente de: 
a) Armas, munições e explosivos; 
b) Bebidas alcoólicas e produtos cujos componentes possam causar 
dependência física ou psíquica; 
c) Fogos de estampido e de artifício que pelo seu reduzido potencial sejam 
incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida;  
d) Bilhetes lotéricos e equivalentes.  
 
Questão 10  
 
Assinale a alternativa correta: 
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a) É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, 
pensão ou estabelecimento congênere, ainda que autorizado ou acompanhado 
pelos pais ou responsável; 
b) A criança poderá, em qualquer hipótese, viajar para fora da comarca onde 
reside, desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização 
judicial; 
c) Será exigida autorização judicial para criança viajar quando tratar-se de 
comarca contígua à da residência dela, se na mesma unidade da Federação, 
ou incluída na mesma região metropolitana; 
d) Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou 
adolescente nascido em território nacional poderá sair do País em companhia 
de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior. 
 
Questão 11  
 
É correto afirmar que: 
a) 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; 
b) O Conselho Tutelar é órgão permanente e submisso ao Poder Executivo, 
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 permanente e jurisdicional, encarregado pela 
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, 
definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente; 
d) O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 
encarregado pelo Poder Executivo de zelar pelo cumprimento dos direitos da 
criança e do adolescente, definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
Questão 12 
 
 É correto afirmar: 
a) O procedimento de apuração de irregularidades em entidade governamental 
e não governamental de atendimento a criança e ao adolescente terá início 
apenas mediante portaria da autoridade judiciária, onde conste, 
necessariamente, resumo dos fatos; 
b) O procedimento de apuração de irregularidades em entidade governamental 
e não governamental de atendimento a criança e ao adolescente terá início 
apenas mediante te portaria da autoridade judiciária ou representação do 
Ministério Público, onde conste, necessariamente, resumo dos fatos; 
c) O procedimento de apuração de irregularidades em entidade governamental 
e não governamental de atendimento a criança e ao adolescente terá início 
apenas mediante representação do Ministério Público, onde conste, 
necessariamente, resumo dos fatos; 
d) O procedimento de apuração de irregularidades em entidade governamental 
e não governamental de atendimento a criança e ao adolescente terá início 
mediante portaria da autoridade judiciária ou representação do Ministério 
Público ou do Conselho Tutelar, onde conste, necessariamente, resumo dos 
fatos. 
  
Questão 13 
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De acordo com a Lei 6.521, no que se refere ao Fundo ao Fundo Municipal dos 
Direitos e do Adolescente é incorreto afirmar: 

a) Pelos recursos provenientes dos Conselhos Estadual e Nacional dos 
Direitos da Criança e do adolescente. 

b) Pelas doações, auxílios,contribuições e legados que lhe venham a ser 
destinados. 

c) O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é uma das 
diretrizes da política de atendimento, segundo o Art.88, inc.4º do ECA, 
constitui-se um Fundo Especial (Lei 4.320.164. art 74 ) composto de 
recursos provenientes de varias fontes e inclusive do Poder Publico. 

d) Pelo órgão permanente e vinculado ao município encarregado de zelar 
pelo cumprimento dos direitos da criança  do adolescente.  

Questão 14 
De acordo com a Lei 6.521 é correto afirmar que, no inc. 2 na formulação das 
peças orçamentárias; 
a)Deverão ser observadas e acolhidas em regime de absoluta prioridade, como 
determina o art. 227,caput , da Constituição Federal e o Art. 4º , Parágrafo 
Único,alíneas “c” e “d” da Lei federal Nº8.069\90 
b)Deverão ser observadas e acolhidas em regime de absoluta prioridade, como 
determina o art. 217,caput , da Constituição Federal e o Art. 4º , Parágrafo 
Único,alíneas “c” e “d” da Lei federal Nº8.069\90. 
c)Deverão ser observadas e acolhidas em regime de absoluta prioridade, como 
determina o art. 228,caput , da Constituição Federal e o Art. 4º , Parágrafo 
Único,alíneas “c” e “d” da Lei federal Nº8.069\90 
d)Deverão ser observadas e acolhidas em regime de absoluta prioridade, como 
determina o art. 227,caput , da Constituição Federal e o Art. 4º , Parágrafo 
Único,alíneas “a” e “b” da Lei federal Nº8.069\90 
 
Questão 15 
 
 Preencha com V para verdadeiro e F para Falso: 
( ) O Conselho Tutelar poderá requisitar certidões de nascimento e de óbito de 
criança ou adolescente quando necessário, podendo fazê-lo diretamente, sem 
autorização judicial; 
( ) Enquanto não instalados os Conselhos Tutelares, as atribuições a eles 
conferidas serão exercidas pela autoridade judiciária; 
( ) Em cada Município haverá somente um Conselho Tutelar, composto de 
cinco membros,escolhidos pela comunidade local para mandato de três anos, 
permitida uma recondução; 
( ) É de competência de o Conselho Tutelar requisitar serviços públicos nas 
áreas de 
saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança; 
( ) Reconhecida idoneidade moral, idade superior a vinte e um anos e residir no 
município são os requisitos exigidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 
para a candidatura a membro do Conselho Tutelar; 
a. V, F, F, V, V 
b. V, V, F, V, V  
c. F, V, F, V, V 
d. F, V, V, V, V 
Questão 16 



 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETIOS DA CRIANÇA E DO  

ADOLESCENTE DE TEÓFILO OTONI – MG 
Criado pela Lei Municipal nº 3.325, de 04 de abril de 1991 

Rua Dr. Mário Campos, nº 107 – Centro – Teófilo Otoni-MG - CEP: 39.800-136 

TELEFAX: (33) 3529.5864 – E-mail: casa_dos_conselhos@hotmail.com 

 

 De acordo com a Lei Nº 8.069, DE 13 de julho de 1990, 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; 
 
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; 
 
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. Criança, a pessoa com até doze anos de idade completos, e adolescentes a 
pessoa 
entre quatorze e 18 dezoito anos de idade; 
 
Questão 17 
 
 São atribuições do Conselho Tutelar (Art. 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 - Promover a execução de suas decisões, podendo para tanto, requisitar 
serviços 
públicos na área de saúde; 
IV - Expedir notificações; 
V - Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência; 
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, IV e V estão corretas; 
Questão 18 
 Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, no Art. 136, parágrafo 
único, se o 
Conselho Tutelar achar necessário o afastamento do convívio familiar, qual é a 
providência a ser adotada: 
 
a. Providenciará a medida estabelecida pela autoridade judiciária. 
 
b. Requisitará certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente. 
c. Comunicará o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os 
motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o 
apoio e a promoção social da família. 
d. Encaminhará a criança ou adolescente para tratamento psicológico ou 
psiquiátrico. 
Questão 19 
 Poderá(ão) revisar as decisões do conselho tutelar: 
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I – autoridade policial 
II – Autoridade judiciária 
III – CMDCA 
a. Apenas I 
b. Apenas II 
c. Apenas III 
d. I e II 
Questão 20 
São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias nos 
termos do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): 
I. Defesa técnica por advogado. 
II. Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na forma da lei. 
III. Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. 
Estão corretos os itens contidos na alternativa: 
a. I e II 
b. II e III 
c. I e III 
d. I, II e III 
Questão 21 
É atribuição de o Conselho Tutelar aplicar: 
a. Medida Socioeducativa em Meio Aberto; 
b. Medidas de Proteção; 
c. Medidas de Internação; 
d. Medidas de colocação em família substituta; 
 
Questão 22 
 
 Pode-se dizer que, além de outras, a criação dos Conselhos Tutelares pela Lei 
nº.8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) atende a finalidade de: 
a. Profissionalizar a atividade do comissário de menores, até então exercida de 
forma 
amadora e voluntária. 
b. Retirar do Judiciário a atividade fiscalizatória, transferindo para a esfera 
administrativa a aplicação das multas decorrentes do descumprimento de 
normas de proteção à criança e ao adolescente: 
c. Desjudicializar o atendimento das situações em que ocorra ameaça ou 
violação a 
direitos de crianças e adolescentes; 
d. Garantir participação popular nas instâncias deliberativas e controladoras 
das ações da política de atendimento em todos os níveis; 
 
 
 
 
Questão 23 
 
Segundo o art. 53 do ECA, é assegurado à criança e ao adolescente: 
I. O acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência; 
II. O direito de organização e participação em entidades estudantis; 
III. A igualdade de condições para acesso e permanência na escola; 
IV. Ter educador com excesso de faltas injustificadas. 
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Está correto, apenas, o contido em: 
a) I, II e III. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) II e IV. 
 
Questão 24 
 Durante o intervalo, os alunos de uma determinada escola apresentam 
dificuldades de organização; alguns comem várias vezes, outros, não se 
alimentam e, quando decidem comer, já terminou o tempo do intervalo. 
Considerando-se essa situação e o art. 3.º da Lei n.º 8.069, a intervenção do 
inspetor de alunos deverá ser: 
a) Solicitar junto ao diretor da escola um período maior de intervalo, já que o 
atual não atende as necessidades dos alunos. 
b) Convocar os pais dos alunos e tentar resolver com eles o problema. 
c) Organizar uma fila, garantindo assim condições para os que desejam se 
alimentar no tempo certo. 
d) Ignorar o problema, pois servir merenda não é função do inspetor de alunos. 
 
Questão 25   
  
No Art. 12 do Regimento Interno do Conselho Tutelar do Município de Teófilo 
Otoni,determina que é expressamente vedado nas seguintes situações, 
marque a opção correta a seguir: 
a) Usar a função em beneficio próprio. 
b) Não romper sigilo em relação aos casos analisados pelo Conselho Tutelar. 
c) Deixar de aplicar medida de proteção contrariando a decisão colegiada do 
Conselho Tutelar. 
d) Poderá exercer outra atividade, incompatível com o exercício do cargo, nos 
termos da lei. 
 
Questão 26 
 
Se numa comarca não for instalado o Conselho Tutelar, as atribuições a eles 
conferidas pelo ECA serão exercidas pelo(a): 
a) Autoridade judiciária. 
b) Ministério Público. 
c) Equipe interdisciplinar. 
d) Comissário de Infância e Juventude. 
 
 
 
 
Questão 27 
 
Analise a veracidade das frases. 
I. É obrigação do Juizado de Infância e Juventude fornecer declaração de 
nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do 
desenvolvimento do neonato. 
II. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem 
os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, 
habilitação ou reabilitação de crianças ou adolescentes. 
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III. Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar 
condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou 
responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente. 
 
Está (ão) correta (s): 
a) Todas. 
b) I e II. 
c) II e III. 
d) I e III. 
Questão 28  
Analise a veracidade das frases. 
I. A guarda obriga à prestação de assistência material, moral e educacional à 
criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a 
terceiros, inclusive aos pais. 
II. A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de até vinte e um 
anos incompletos. 
III. O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos à data do pedido, 
salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. 
Está (ao) correta (s): 
a) I. 
b) I e II. 
c) II. d) I e III 
d) I e III 
Questão 29  
Analise a veracidade das frases. 
I. 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. 
II. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data 
unificada em todo o território nacional a cada 4 (quatro) anos, no primeiro 
domingo do mês de outubro do mesmo ano da eleição presidencial. 
III. A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 1º de janeiro do ano 
subsequente ao processo de escolha. 
IV. No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado ao 
candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem 
pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. 
Estão corretas: 
a) I, II. e III 
b) II, III e IV. 
c) III e IV. 
d) I e IV 
Questão 30  
Analise a veracidade das frases. 
I. As entidades, públicas e privadas, que atuem nas áreas informação, cultura, 
lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem 
sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento., dentre outras, devem 
contar, em seus quadros, com pessoas capacitadas a reconhecer e comunicar 
ao Conselho Tutelar suspeitas ou casos de maus-tratos praticados 
contracrianças e adolescentes. 
II. São igualmente responsáveis pela comunicação de suspeitas ou casos de 
maus-tratos praticados contra crianças e adolescentes, as pessoas 
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encarregadas, por razão de cargo, função, ofício, ministério, profissão ou 
ocupação, do cuidado, assistência ou guarda de crianças e adolescentes, 
punível, na forma deste Estatuto, o injustificado retardamento ou omissão, 
culposos ou dolosos; 
III. As entidades, públicas ou privadas, que abriguem ou recepcionem crianças 
e adolescentes,exceto em caráter temporário, devem ter, em seus quadros, 
profissionais capacitados a reconhecer e reportar ao Conselho Tutelar 
suspeitas ou ocorrências de maus-tratos; 
 IV. São atribuições do Conselho Tutelar promover e incentivar, na comunidade 
e nos grupos profissionais, ações de divulgação e treinamento para o 
reconhecimento de sintomas de maus-tratos em crianças e adolescentes . 
Estão corretas: 
a) I, II. e III 
b) II, III e IV. 
c) I, II. e IV 
d) III e IV. 
Questão 31 
Marque a alternativa correta em relação a adoção de criança e adolescente: 
I – É medida excepcional e irrevogável; 
II – É vedada por procuração; 
III – Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independente do estado 
civil. 
IV – A adoção será indeferida quando apresentar reais vantagens e fundar-se 
em motivos legítimos. 
V – A adoção independe do consentimento dos pais ou do representante legal 
do adotando. 
a) I, II e V estão corretas 
b) IV e V estão corretas 
c) I, III e V estão incorretas 
d) Somente a IV e V estão incorretas   
 
 
 
 
 
Questão 32 
 
Do direito à profissionalização e a proteção no trabalho é incorreto afirmar: 
a) É proibido qualquer trabalho a menor de 14 (quatorze) anos de idade, salvo 
na condição de aprendiz. 
b) A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulado por legislação especial, 
sem prejuízo no disposto nesta Lei nº 8.069/90. 
c) Ao adolescente até 14 (quatorze) anos de idade não é assegurado bolsa de  
aprendizagem. 
d) Ao adolescente aprendiz, maior de 14 (quatorze) anos, são assegurados os 
direitos     trabalhistas e previdenciários. 
 
Questão 33  
 
Marque a alternativa incorreta: 
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a) Constará na Lei Orçamentária Municipal ou do Distrito Federal previsão dos 
recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e à remuneração 
e formação continuada dos conselheiros tutelares. 
b) O exercício efetivo da função do conselheiro constituirá serviço público 
relevante e não estabelecerá presunção de idoneidade moral. 
c) O exercício efetivo da função do conselheiro constituirá serviço público 
relevante e     estabelecerá presunção de idoneidade moral. 
d) São impedidos de servir o mesmo conselho marido e mulher, ascendentes e 
descendentes, sogro e gero ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhado, tio 
e sobrinho, padrasto, madrasta e enteado. 
 
Questão 34  
São atribuições do conselho tutelar: 
I – Atender e aconselhar os pais o responsável; 
II – Requisitar serviços públicos nas áreas de  saúde, educação, serviço social, 
previdência, trabalho e segurança. 
III – Expedir notificações; 
IV – Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança e adolescente 
quando necessária. 
Estão corretas: 
a) I, II e III 
b) I, II e IV 
c) I, II, III e IV 
d) III e IV 
Questão 35 
De acordo com o art. 134 do ECA, o conselheiro tutelar é assegurado dos 
seguintes direitos: 
I – Cobertura previdenciária. 
II – Licença premia. 
III – Gozo de férias anuais remunerada, acrescida de 1/3 (um terço) do valor da 
remuneração mensal. 
IV – Gratificação natalina. 
V – Licença maternidade. 
VI – Licença paternidade. 
Está (ão) correta (s): 
a) I, II, IV e VI 
b) II, III, V e VI 
c) I, III, IV, V e VI  
d) Todas estão corretas. 
Questão 36  
Segundo o artigo 132 do ECA, em cada município ou em cada região 
administrativa do Distrito Federal haverá no mínimo um conselho tutelar que: 
a) Será composto com 10 (dez) membros titulares. 
b) Será composto com 5 (cinco) membros titulares escolhidos pela população 
local para mandato de 4 (quatro) anos permitida uma recondução mediante um 
novo processo de escolha.  
c) Será composto com 5 (cinco) membros titulares escolhidos pela população 
local para mandato de 3 (três) anos permitida uma recondução mediante um 
novo processo de escolha. 
d) Será composto com 5 (cinco) membros titulares escolhidos pela população 
estadual para mandato de 4 (quatro) anos permitida uma recondução mediante 
um novo processo de escolha. 
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Questão 37  
 
De acordo com o art. 81 é proibida a venda à criança ou adolescente de: 
I – armas, munições e explosivos; 
II – bebidas alcoólicas; 
III – bilhetes lotéricos e equivalentes; 
IV – revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado à 
criança e adolescente. 
a) I, II e III estão corretas 
b) I, III e IV estão corretas 
c) Somente a III está incorreta 
d) Todas estão corretas. 
Questão 38  
Quando foi criado e qual é a lei que rege o Estatuto da Criança e Adolescente – 
ECA? 
a) Em 13 de junho de 1980 e a Lei nº 8.089/80 
b) Em 13 de julho de 1990 e a Lei nº 8.069/90 
c) Em 13 de junho de 1990 e a Lei nº 8.069/90 
d) Em 13 de julho de 1980 e a Lei nº 8.069/80 
 
Questão 39  
 
De acordo com o ECA para registro de candidatura à membro do conselho 
tutelar serão exigidos os seguintes requisitos: 
I – Reconhecida idoneidade moral; 
II – Ter curso superior; 
III – Idade superior a 21 anos; 
IV – Residir no município. 
Está (ão) correta (s): 
a) I apenas 
b) I e II apenas 
c) I, III e IV apenas  
d) Todas estão corretas. 
Questão 40 
Acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), assinale a opção 
correta. 
a) Os crimes definidos no ECA são de ação pública condicionada. 
b) A internação, antes da sentença, pode ser determinada por prazo máximo 
de 65 dias. 
c) O adolescente civilmente identificado não será submetido a identificação 
compulsória pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo para efeito de 
confrontação, havendo dúvida  fundada. 
d) Não é assegurado ao adolescente infrator o direito de solicitar a presença de 
seus pais ou   responsável em qualquer fase do procedimento. 

 


