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CADERNO DE PROVA 

PROCESSO DE ESCOLHA PARA MEMBROS DO 
CONSELHO TUTELAR PARA O QUADRIÊNIO 

2020/2024 

 

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES 

▪ Ao abrir o Caderno de Prova, confira a sequência das questões, verificando se 
o caderno está completo. 

▪ Em caso de dúvidas, solicite a presença do Fiscal de Sala/Coordenador. 

▪ Após a resolução das questões da prova, transfira as respectivas respostas 
para a FOLHA DE RESPOSTA, assinalando apenas uma resposta para cada 
questão. 

▪ A Folha de Resposta deve ser marcada desta forma:  

▪ Assine a Folha de Resposta no local apropriado, não fazendo qualquer outra 
marcação que não seja nas questões A, B, C, D ou E. 

▪ Utilize caneta Azul ou Preta. 

→ NÃO HAVERÁ, EM NENHUMA HIPÓTESE, SUBSTITUIÇÃO DA  
FOLHA DE RESPOSTA POR ERRO DO CANDIDATO. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

As questões de 01 a 15, se referem à Lei nº 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

01. A criança e o adolescente têm o 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. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos; EXCETO: 

A) Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, sem restrições. 

B) Crença e culto religioso. 

C) Participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação. 

D) Participar da vida política, na forma da lei. 

E) Buscar refúgio, auxílio e orientação. 

02. Analise as proposições seguintes: 

I. 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. 

II. Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou 

institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada ano, devendo a autoridade judiciária 

competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir 

de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família 

substituta, em qualquer das modalidades previstas nesta lei. 

III. Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou pai privado de liberdade, 

por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento 

institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial. 

Estão corretas as proposições: 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas II e III. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 

03. Assinale a alternativa INCORRETA: 

A) O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que 

dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer 

à autoridade judiciária competente para a solução de divergência. 

B) A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados 

no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de 

suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta Lei. 

C) A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão 

do poder familiar. 

D) A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da 

situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta Lei. 

E) A colocação em família substituta, tratando-se de menor de 12 anos de idade, será necessário seu 

consentimento, colhido em audiência. 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

APLICAÇÃO DE PROVA: ÁGORA CONSULTORIA 

 

PROCESSO DE ESCOLHA PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PARA O QUADRIÊNIO 2020/2024 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

ÁGORA CONSULTORIA LTDA                                                                    3 

04. Assinale a alternativa INCORRETA: 

A) A guarda obriga a 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. 

B) 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. 

C) A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de 

direito, exceto previdenciários. 

D) A inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência a seu 

acolhimento institucional, observado, em qualquer caso, o caráter temporário e excepcional da medida. 

nos termos desta Lei. 

E) A União apoiará a implementação de serviços de acolhimento em família acolhedora como política 

pública, os quais deverão dispor de equipe que organize o acolhimento temporário de crianças e de 

adolescentes em residências de famílias selecionadas, capacitadas e acompanhadas que não estejam 

no cadastro de adoção. 

05. Assinale a alternativa INCORRETA: 

A) A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando esgotados os 

recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma desta Lei. 

B) É vedada a adoção por procuração. 

C) O adotando deve contar com, no máximo, vinte e um anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a 

guarda ou tutela dos adotantes. 

D) Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do estado civil. 

E) O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que o adotando. 

06. Assinale a alternativa INCORRETA: 

A) A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando. 

B) A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente, pelo prazo máximo 

de 90 (noventa) dias, observadas a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso. 

C) A simples guarda de fato não autoriza, por si só, a dispensa da realização do estágio de convivência. 

D) O vínculo de adoção constitui-se por sentença judicial, que será inscrita no registro civil mediante 

mandado do qual não se fornecerá certidão. 

E) A morte dos adotantes restabelece o poder familiar dos pais naturais. 

07. Assinale a alternativa correta: 

É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 

A) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade 

própria. 

B) Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. 

C) Atendimento educacional e especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino. 

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

E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

08. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos 

nesta Lei forem ameaçados ou violados.  

Com relação à natureza dessas ameaças ou violações, analise as proposições seguintes: 

I. Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. 

II. Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. 
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III. Em razão de sua conduta. 

Estão corretas, as proposições: 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas III. 

D) I, II e III. 

E) Apenas II e III. 

09. Assinale a alternativa INCORRETA: 

A) São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei. 

B) A internação, antes da sentença, não pode ser determinada. 

C) Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por ordem 

escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. 

D) O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado 

acerca de seus direitos. 

E) Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. 

10. São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias; EXCETO: 

A) Pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante citação ou meio equivalente. 

B) Igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas 

as provas necessárias à sua defesa. 

C) Defesa técnica apenas por testemunhas. 

D) Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na forma da lei. 

E) Direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. 

11. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente, entre 

outras, as seguintes medidas; EXCETO: 

A) Obrigação de reparar o dano. 

B) Prestação de trabalho forçado. 

C) Prestação de serviços à comunidade. 

D) Liberdade assistida. 

E) Internação em estabelecimento educacional. 

12. Com relação aos motivos de APLICAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO, analise as proposições 

seguintes: 

I. Tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa. 

II. Por reiteração no cometimento de outras infrações graves. 

III. Por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. 

Estão corretas as proposições: 

A) I, II e III. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) Apenas III. 

13. Assinale a alternativa correta: 

A autoridade judiciária não aplicará qualquer medida, desde que reconheça na sentença: 

A) Estar provada a inexistências do fato. 
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B) Não haver prova da existência do fato. 

C) Não constituir o fato ato infracional. 

D) Não existir prova de ter o adolescente concorrido para o ato infracional. 

E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

14. Assinale a alternativa INCORRETA: 

A) É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao 

Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos. 

B) É sempre permitida a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a 

crianças e adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional. 

C) A assistência judiciária gratuita será prestada aos que dela necessitarem, através de defensor público 

ou advogado nomeado. 

D) As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custas e 

emolumentos, ressalvada a hipóteses de litigância de má-fé. 

E) Os menores de dezesseis anos serão representados e os maiores de dezesseis e menores de vinte e 

um anos assistidos por seus pais, tutores ou curadores, na forma da legislação civil ou processual. 

15. Assinale a alternativa INCORRETA: 

A) O processo para 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) Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos: reconhecida 

idoneidade moral, idade superior a vinte e um anos e residir no município. 

C) 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 ano subsequente ao da 

eleição presidencial. 

D) A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 02 de janeiro do ano subsequente ao processo de 

escolha. 

E) 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. 

As questões de 16 a 20, se referem a Noções de Escrita e Redação Oficial. 

 

16. São atributos da redação oficial, EXCETO: 

A) clareza e precisão; 

B) subjetividade; 

C) concisão; 

D) coesão e coerência; 

E) uso da norma padrão da língua portuguesa. 

17. O vocativo é uma invocação ao destinatário, sendo assim, a forma vocativa EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

é utilizada para: 

A) Juiz; 

B) Cardeal; 

C) Presidente da República; 

D) Reitor; 

E) Papa. 
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18. Qual é o documento que se inicia da seguinte forma: “Aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e 

dezenove (...)”? 

A) ata; 

B) edital; 

C) resolução; 

D) memorando; 

E) parecer. 

19. Observe o período: 

“Achei-o a repreender um preto jardineiro mas deixou tudo para vir falar-me com um alvoroço um 

prazer tão sincero que me desarmou logo” 

O período acima, quanto à pontuação, ficará correto se a vírgula for colocada depois de: 

A) tudo / falar-me / alvoroço / sincero; 

B) jardineiro / tudo / prazer / sincero; 

C) repreender / preto / jardineiro / alvoroço / sincero; 

D) preto / falar-me / alvoroço / sincero; 

E) jardineiro / falar-me / alvoroço / sincero. 

20. Considere os enunciados a seguir: 

I. O senhor não deixa de comparecer. Precisamos do seu apoio. 

II. Você quer que te digamos toda a verdade? 

III. Vossa Excelência conseguiu realizar todos os vossos projetos? 

IV. Vossa Majestade não deve preocupar-se com os problemas dos seus auxiliares diretos. 

Verifica-se que há falta de uniformidade no emprego das pessoas gramaticais nos enunciados: 

A) II e IV; 

B) III e IV; 

C) I e IV; 

D) II e III; 

E) I e III. 

CONHECIMENTO DE INFORMÁTICA 
 

21. Imagine um texto digitado no Word ... analise as afirmativas abaixo e em seguida assinale a alternativa 

correta. 

I. Um clique duplo sobre uma palavra seleciona toda a palavra. 

II. Com o Pincel de Formatação você pode aplicar a aparência de uma seleção específica em outro 

conteúdo no documento. 

III. O comando Ctrl+Z desfaz a digitação. 

IV. Quebra de linha pode ser inserida com o comando Shift+Enter 
 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) Apenas II e IV estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

22. Há no Conselho Tutelar uma demanda para enviar uma correspondência de igual teor a diversos 

destinatários. Após a digitação do texto desta correspondência no Word, o usuário poderá criar uma Mala 

Direta.  

Usando este recurso o usuário pode Selecionar Destinatários através das opções disponíveis: 
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I. Digitar uma Nova Lista... 

II. Usar uma Lista Existente... 

III. Selecionar dos Contatos do Outlook... 

IV. Editar destinatários... 

 

A) Apenas a opção I está disponível. 

B) Apenas a opção II está disponível. 

C) Apenas as opções I e II estão disponíveis. 

D) Apenas as opções I, II e III estão disponíveis. 

E) Todas as opções estão disponíveis. 

 

23. Durante a confecção de um documento no Word o usuário pode utilizar o recurso de Referências para 

inserir as seguintes informações no texto; EXCETO: 

A) Inserir Nota de Rodapé 

B) Inserir Nota de Fim 

C) Inserir Indicador 

D) Inserir Citação 

E) Sumário 

 

24. Observe a planilha do Excel apresentada e assinale a alternativa que corresponde à formula usada na 

célula B7.  

A) =MAIOR(B2:B6=100) 

B) =MAIOR(B2:B6:1) 

C) =MAIOR(B2:B6;1) 

D) =MAIOR(B2:B6/1) 

E) =MAIOR(B2:B6;100) 

 

25. Observe as fórmulas do Excel, analise as alternativas abaixo e assinale a INCORRETA: 

A) Observe a fórmula: =SOMA(B2;B10)  

O ponto e vírgula ( ; ) indica que todos os valores compreendidos entre as células de B2 a B10 devem 

ser somados. 

B) Observe a fórmula: =SOMA(C2:C10)  

Os dois pontos ( : ) indicam que todos os valores compreendidos na faixa de células de C2 a C10 

devem ser somados. 

C) Observe a fórmula: =MÉDIASE(A2:A7; "<>0")  

Calcula a média dos números no intervalo A2:A7, exceto daqueles que contêm zero. 

D) Observe a fórmula =MÉDIA(A2:A4;A7)  

Calcula a média dos números nas células A2, A3, A4 e A7 

E) Observe a fórmula =MAIOR(B2:B6;2) 

Indica o 2º maior valor na faixa B2 a B6. 

 


