INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE CONSELHEIRO
TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS – 2015

1- Inicie a prova preenchendo os dados de identificação na FOLHA DE
RESPOSTA.
2- Esta prova contém 40 questões objetivas e uma redação.
3- Cada questão objetiva possui 03 (três) alternativas de múltipla
escolha (A – B – C).
4- O candidato deverá assinalar apenas uma alternativa como
resposta.
5- Caso apresente defeito de impressão ou falte de questão, solicite
ao fiscal outra prova.
6- O cartão de resposta apresenta uma linha para cada questão onde
o candidato deverá assinalar com um X a coluna correspondente a
alternativa escolhida como correta.
7- As questões que estiverem rasuradas ou que possuírem mais do
que uma alternativa assinaladas serão automaticamente
consideradas como incorretas.
8- O tempo de duração das provas é de 3 (três) horas, já incluído o
tempo destinado ao preenchimento do cartão de resposta. Início
previsto para as 09:00 horas e término às 12:00 horas.
9- O candidato só poderá deixar a sala 1 (uma) hora após o início da
prova.
10-O candidato poderá levar o caderno de prova.
11-Saídas da sala com retorno somente serão permitidas para idas ao
banheiro e acompanhadas de um fiscal.
12- Ao término das provas, entregue ao fiscal a Folha de Respostas
devidamente preenchida e assinada.
13- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que
todos tenham terminado a prova ou o prazo para execução dessa
esteja esgotado.
14- O gabarito oficial, o caderno da prova e a lista dos aprovados
serão publicados no site da Prefeitura Municipal de São Mateus e
na Secretaria Municipal de Assistência Social no dia 20/07/2015
.
15- Serão aceitos os recursos devidamente fundamentados de acordo
o edital.
16- Os nomes dos candidatos aprovados para a próxima etapa serão
divulgados em 24/07/2015.
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PROVA DE CONHECIMENTO
1- Em relação ao que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para
a gestante, assinale a alternativa incorreta:
(A) À gestante, é assegurado o atendimento pré e perinatal através do Sistema
Único de Saúde (SUS).
(B) A gestante não tem direito ao atendimento preferencial pelo mesmo médico
que a acompanhou na fase pré-natal, garantido apenas o direito ao
atendimento pelo SUS.
(C) Compete ao Poder Público propiciar à gestante e à nutriz apoio alimentar
sempre que necessário.
2- Sobre a guarda é incorreto afirmar:
(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) A guarda não poderá ser revogada.
(C) A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para
todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.
3- Sobre os direitos da criança e do adolescente, assinale “V” para verdadeiro e
“F” para falso e em seguida assinale a alternativa correta:
( ) É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 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.
( ) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos
fundamentais.
(
) Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou
adolescente não serão, necessariamente, comunicados ao Conselho Tutelar da
respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais.
( ) O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica
e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da
identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos
pessoais.
(A) V, V, F, F.
(B) V, V, F, V.
(C) V, V, V, V.
4- Assinale a alternativa incorreta, são atribuições do Conselho Tutelar:
(A) Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração
administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente.
(B) Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência.
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(C) Expedir certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando
necessário.
5- Assinale abaixo a alternativa correta:
As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os
direitos reconhecidos nesta Lei (Estatuto da Criança e do Adolescente) forem
ameaçados ou violados:
(A) Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado.
(B) Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável.
(C) Todas estão corretas.
6- Analise as questões abaixo:
I- Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de
idade completos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.
II- Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às
pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.
(A) Somente a alternativa II está correta.
(B) Somente a alternativa I está correta.
(C) Todas as alternativas estão incorretas.
7- É proibida a venda à criança ou ao adolescente, exceto em relação a:
(A) Armas, munições e explosivos.
(B) Bebidas alcoólicas.
(C) Fogos de estampido e de artifício quando seu reduzido potencial sejam
incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida.
8- Cometido o ato infracional à criança, poderá ser compelida as seguintes
medidas:
I- Encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de
responsabilidade.
II- Inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao
adolescente.
(A) Somente a alternativa II está correta.
(B) Somente a alternativa I está correta.
(C) Todas as alternativas estão incorretas.
9- Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar
ao adolescente quais medidas descritas abaixo:
I- Advertência.
II- Obrigação de reparar o dano.
III- Prestação de serviços à comunidade.
IV- Liberdade Assistida.
V- Inserção em regime de semi-liberdade.
VI- Internação em estabelecimento educacional.
(A) Apenas os itens I, II, III e IV.
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(B) Apenas os itens I, II, III, IV e V.
(C) Todas as medidas citadas acima.
10- São atribuições do Conselho Tutelar, exceto:
(A) Promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: requisitar
serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência,
trabalho e segurança; Representar junto à autoridade judiciária nos casos de
descumprimento injustificado de suas deliberações.
(B) Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração
administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente.
(C) Elaborar o orçamento para planos e programas de atendimento dos direitos da
criança e do adolescente.
11- Analise as questões abaixo e assinale a alternativa correspondente:
I- O Conselho Tutelar é órgão permanente e subordinado ao Serviço Social do
Município em que faz parte, não jurisdicional, encarregado pela sociedade
de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente,
definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente.
II- Lei Estadual disporá sobre local, dia e horário de funcionamento do Conselho
Tutelar, inclusive quanto a eventual remuneração de seus membros.
(A) Todas alternativas estão incorretas.
(B) Somente a alternativa II esta correta.
(C) Somente a alternativa I esta correta.
12- Analise as questões abaixo e assinale a alternativa correspondente em se
tratando da perda ou a suspensão do poder familiar.
I- O procedimento para a perda ou a suspensão do poder familiar terá inicio por
provocação do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse.
II- Não é obrigatória a oitiva dos pais, mesmo quando esses forem identificados e
estiverem em local conhecido.
(A) Todas alternativas estão incorretas.
(B) Somente a alternativa II esta correta.
(C) Somente a alternativa I esta correta.
13- Compete ao Ministério Público, exceto:
(A) Promover e acompanhar as ações de alimentos e os procedimentos de
suspensão e destituição do poder familiar, nomeação e remoção de tutores,
curadores e guardiães, bem como oficiar em todos os demais procedimentos
da competência da Justiça da Infância e da Juventude.
(B) Instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e determinar a
instauração de inquérito policial, para apuração de ilícitos ou infrações às
normas de proteção à infância e à juventude.
(C) Inspecionar e punir as entidades públicas e particulares de atendimento e os
programas de que trata esta Lei (Estatuto da Criança e do Adolescente),
adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à
remoção de irregularidades porventura verificadas.
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14- Analise a questão abaixo e assinale a alternativa correspondente:
I- A criança ou o adolescente, seus pais ou responsável, e qualquer pessoa que
tenha legítimo interesse na solução da lide poderão intervir nos
procedimentos de que trata esta Lei (Estatuto da Criança e do
Adolescente), sempre que possível, através de advogado, o qual será
intimado para os principais atos, pessoalmente ou por publicação oficial,
respeitado o segredo de justiça.
II- Nenhum adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional, ainda que
ausente ou foragido, será processado sem defensor.
(A) Todas alternativas estão incorretas.
(B) Somente a alternativa II esta correta.
(C) Somente a alternativa I esta correta.
15- Assinale a alternativa Correta. Compete à autoridade judiciária disciplinar,
através de portaria, ou autorizar, mediante o alvará:
(A) A entrada e permanência de criança ou adolescente, acompanhado de pais ou
responsável em bailes.
(B) A entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompanhado dos
pais ou responsável em boate ou congênere.
(C) A participação de criança e adolescente em certames de jogos.
16- Analise a questão abaixo e assinale a alternativa correspondente:
I – Nenhuma criança ou adolescente poderá viajar para fora da comarca onde
reside, desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização
judicial.
II – 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.
(A) Somente a alternativa I está correta.
(B) Somente a alternativa II está correta.
(C) Todas alternativas estão corretas.
17- Assinale “V” para verdadeiro e “F” para falso e em seguida assinale a
alternativa correta. São medidas aplicáveis pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente aos pais ou responsável:
(
) Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento
especializado.
( ) Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico.
( ) Perda da Guarda.
( ) Destituição da Tutela.
( ) Prisão dos pais ou responsáveis.
(A) V, V, V, F, F
(B) V, V, F, V, V
(C) V, V, V, V, F
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18- Em relação a prática do ato infracional é correto afirmar que:
I- Ato Infracional é toda conduta imoral em relação à criança e adolescente.
II- O adolescente sempre será submetido identificação compulsória pelos órgãos
policiais, de proteção e judiciais.
(A) Todas as alternativas estão incorretas.
(B) Somente a alternativa I está correta.
(C) Somente a alternativa II está correta.
19- Não é atribuição do Conselho Tutelar:
(A) Atender e aconselhar os pais e responsáveis.
(B) 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.
(C) Determinar a guarda de crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade.
20- A adoção é regida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) devendo
seguir as seguintes diretrizes com exceção de:
(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.
(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) É permitida a adoção por procuração.
21- De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 7º diz
que “A criança e o adolescente têm direito a proteção à ________ e à
__________, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam
o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas
de existência”. Assinale a alternativa correta:
(A) Saúde; doença.
(B) Vida; saúde.
(C) Convivência; saúde.
22- De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 14º diz
que “ O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência
_________ e odontológica para a prevenção das _____________ que
ordinariamente afetam a população _____________, e campanhas de
educação sanitária para pais, educadores e alunos”. Assinale a alternativa
correta:
(A) Médica; enfermidades; infantil.
(B) Médica; doenças; jovem.
(C) Social; enfermidades; infantil.
23- Sobre o direito à liberdade é correto afirmar que:
I- Opinião e expressão.
II- Crença e culto religioso.
Av José Tozzi, 1561 – Centro – CEP 29.930-045 – Telefax: (27)3763-1565.
Email: condisam@gmail.com

III- Brincar, praticar esportes e trabalhar.
(A) Todas as alternativas estão incorretas.
(B) Somente a alternativa I está correta.
(C) Somente as alternativas I e II estão corretas.
24- Assinale “V” para verdadeiro e “F” para falso e em seguida assinale a
alternativa correta. Sobre a adoção de acordo com Estatuto da Criança e do
Adolescente podemos afirmar que:
( ) A adoção é medida excepcional e irrevogável.
( ) O adotando deve contar com, no máximo, dezesseis anos à data do pedido.
( ) Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando.
(A) V, V, V
(B)V, V, F,
(C)V, F, V,
25- Para o Estatuto da Criança e do Adolescente “A criança e o adolescente têm
direito à __________, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa,
preparo para o exercício da ___________ e qualificação para o trabalho”.
Assinale a alternativa correta:
(A) Educação; cidadania.
(B) Saúde; vida social.
(C) Assistência social; cidadania.
26- Assinale a alternativa Falsa. 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 freqüência.
27- Marque a alternativa Correta: Ao adolescente empregado, aprendiz, em
regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade
governamental ou não-governamental, é vedado trabalho:
(A) Noturno, realizado, entre as dezessete horas de um dia e as cinco horas do dia
seguinte.
(B) Perigoso, insalubre ou penoso.
(C) Realizado em horários e locais que permitam a freqüência à escola.
28- Assinale a alternativa Falsa. É proibida a venda à criança ou ao adolescente
de:
(A) Armas, munições e explosivos.
(B) Bebidas alcoólicas.
(C) Brinquedos educativos.
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29- Para o Estatuto da Criança e do Adolescente “Nenhum adolescente será
__________ de sua liberdade senão em _________ de ato infracional ou por
ordem escrita e fundamentada da __________ judiciária competente”. Assinale
a alternativa correta:
(A) Privado; flagrante; autoridade.
(B) Privativo; flagrante; pessoa.
(C) Privado; estudo; autorização.
30- São Medidas sócio-educativas, de acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente:
I- Advertência;
II- Obrigação de reparar o dano;
III- Liberdade vigiada;
Assinale a alternativa correta:
(A) Somente a alternativa I está correta.
(B) Somente a alternativa III está correta.
(C) As alternativas I e II estão corretas.
31- Assinale a alternativa Falsa. Para a candidatura a membro do Conselho
Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos:
(A) Reconhecida idoneidade financeira;
(B) Idade superior a vinte e um anos;
(C) Residir no município.
32- Para o Estatuto da Criança e do Adolescente “São impedidos de servir no
mesmo Conselho (Tutelar) marido e __________, ascendentes e
descendentes, ____________ e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o
cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e ___________”. Assinale a
alternativa correta:
(A) Esposa; sogro; companheiro.
(B) Esposa; sogro; enteado.
(C) Mulher; sogro; enteado.
33- Assinale a alternativa Falsa. A Justiça da Infância e da Juventude é
competente para:
(A) Conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para
apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas
cabíveis.
(B) Conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes.
(C) Não tomar conhecimento de ações decorrentes de irregularidades em
entidades de atendimento.
34- Assinale a alternativa Correta. De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, compete ao Ministério Público:
(A) Não conceder a remissão como forma de exclusão do processo.
(B) Promover e acompanhar os procedimentos relativos às infrações atribuídas a
adolescentes.
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(C) Finalizar o inquérito e ação civil pública.
35- Em relação à Lei Nº 1.424/2014 que “Dispõe sobre a Política Municipal de
Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente (...) de São Mateus – ES”,
em seu artigo 2º diz que: A política de Atendimento aos Direitos da Criança e do
Adolescente, no âmbito Municipal, far-se-á por meio das seguintes linhas de ação.
Marque a alternativa Falsa sobre o assunto:
(A) Políticas sociais básicas.
(B) Políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para todos.
(C) Serviço de identificação e localização de pais, responsáveis, crianças e
adolescentes desaparecidos.
36- Sobre o COMDISAM – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de São Mateus, de acordo com a Lei Nº 1.424/2014, podemos afirmar
que:
(A) O mandato dos conselheiros é de 05 anos.
(B) O COMDISAM é composto por 20 membros.
(C) É um órgão deliberativo.
37- Não é competência do COMDISAM de acordo com a Lei 1.424/2014:
(A) Zelar pela aplicação da Política Nacional de Atendimento aos Direitos da
Criança e do Adolescente no Município de São Mateus.
(B) Excluir do orçamento a política municipal dos direitos da criança e do
adolescente.
(C) Gerir o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
38- Sobre a Comissão de Ética para os Conselheiros Tutelares, de acordo com a
lei municipal Nº 1.424/2014, marque a alternativa Falsa:
(A) A Comissão de Ética escolherá seu presidente e respectivo Secretário.
(B) A função de membro da Comissão de Ética é considerada de interesse público
relevante e será remunerada.
(C) Os trabalhos da Comissão de Ética serão desenvolvidas nas dependências da
Secretaria Municipal de Ação Social.
39- Não compete à Comissão de Ética de acordo com a Lei Nº 1.424/2014:
(A) Instaurar e conduzir processo administrativo disciplinar para apurar eventual
irregularidade cometida por Conselheiro Tutelar no exercício da função.
(B) Emitir parecer consultivo nos processos administrativos instaurados.
(C) Encaminhar o parecer conclusivo ao Chefe do Poder Executivo Municipal para
decisão.
40- A Lei Municipal 1.424/2014, em seu artigo 59 poderão ser aplicadas aos
Conselheiros Tutelares, de acordo com a gravidade da falta, as seguintes sanções.
Assinale a alternativa Falsa:
(A) Advertência verbal;
(B) Suspensão não remunerada das funções;
(C) Perda da função;
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REDAÇÃO:
Maioridade penal: Como rasgar a Constituição em nome do atraso
Leonardo Sakamoto
03/07/2015 18:21

A redução da maioridade penal para 16 anos passou, em primeiro turno, na Câmara
dos Deputados logo após de ter sido rejeitada um dia antes. Se continuarem
violentando a Constituição para aprovar o que desejam, Eduardo Cunha e seus
aliados ultraconservadores empurrarão o Brasil para o passado. Se assim for, com
sorte, em 2018 ainda teremos a República, o Voto Feminino e a Lei Áurea.
A responsabilidade legal de um jovem que comete crime começa aos 12 anos”. A
partir dessa idade, explica, jovens infratores são submetidos a medidas
socioeducativas e alguns são privados da liberdade. Na avaliação dele, “pensar que a
pena de prisão para adultos gerará melhores resultados que a medida socioeducativa
é algo que não corresponde à realidade. O cárcere produz desintegração social. Vai
piorar o jovem que for submetido a esse sistema”.
Existe uma grande discussão na sociedade atualmente sobre o tema apresentado
anteriormente. Utilizando como referência o assunto acima, construa uma redação
falando sobre a maioridade penal.
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