
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS 

01 – Conforme a Lei 11.340/2006 assinale as formas de violência doméstica e familiar contra 

a mulher; 

a) violência física, psicológica, sexual, patrimonial e a moral; 

b) violência física, verbal, moral, psicológica e sexual; 

c) violência psicológica, textual, moral, patrimonial e física; 

d) violência sexual, moral, escrita, física e verbal; 

e) nenhuma das alternativas      

02 – São medidas previstas na Lei Nº 8.069/90 (ECA), que podem ser aplicadas ao 

adolescente autor de ato infracional, EXCETO:  

a) Encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade; 

b) Prestação de serviços à comunidade; 

c) Liberdade assistida; 

d) Internação em estabelecimento educacional pelo prazo superior a 3 (três) anos; 

e) Advertência. 

03 - Em seu art. 4.º, o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que 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. Assinale a alternativa que corresponde a um dos aspectos 

da garantia de prioridade direito compreendidos no estatuto.  

a) Participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação; 

b) Participar da vida política, na forma da lei; 

c) Opinião e expressão; 

d) Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à 

infância e à juventude; 



e) Buscar refúgio, auxílio e orientação. 

4. De acordo com o art. 142 do ECA, preencha corretamente as lacunas abaixo: 

Art. 142 - Os menores de dezesseis anos serão __________ e os maiores de dezesseis e 

menores de vinte e um anos ________ por seus pais, tutores ou curadores, na forma da 

legislação civil ou processual. 

a) assistidos – representados. 

b) representados – assistidos. 

c) acompanhados – assistidos. 

d) assistidos – encaminhados. 

e) Nenhuma das anteriores. 

05 - É correto afirmar que o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 

 a) é uma unidade pública da política de assistência social, de base municipal, integrante do 

SUAS, localizado em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social.  

b) é uma unidade pública da política de assistência social, de base estadual, integrante do 

SUAS, localizado em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social. 

 c) é uma unidade pública da política de assistência social, de base federal, integrante do 

SUAS, localizado em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social.  

d) é destinado à prestação de serviços e programas socioassistenciais de proteção social 

plena às famílias e indivíduos e à articulação desses serviços no seu território de abrangência, 

e uma atuação intersetorial na perspectiva de potencializar a proteção social. 

 e) é uma unidade socioassistencial que possui uma equipe de trabalhadores da política de 

assistência social responsáveis pela implementação do PAIF, de serviços e projetos de 

proteção básica e pela gestão articulada no território de abrangência, sempre sob orientação 

do gestor estadual. 

6 - De acordo com o art. 141, §1º do ECA, preencha corretamente as lacunas abaixo: 

Art. 141. É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao 

Ministério Público e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos. 

§ 1º. A assistência judiciária gratuita será prestada aos que dela necessitarem, através de 

_________ ou _________. 



a) Advogado particular – Defensor nomeado. 

b) Juiz – Promotor. 

c) Advogado – Defensor Público. 

d) Defensor Público – Bacharel em Direito. 

e) Defensor Público – Advogado nomeado. 

 7- Oferecer proteção integral às famílias e seus membros, prevenir o rompimento dos 

vínculos familiares e a violência no âmbito de suas relações são alguns dos objetivos 

específicos. 

a) da proteção social especial (PSE), realizada nos Centros de Referência Especializados de 
Assistência Social (CREAS). 
 
b) do Programa Bolsa Família (PBF), acompanhado pelas Secretarias Municipais de 
Assistência Social. 
 
c) do Programa Atenção Integral à Família (PAIF), desenvolvido nos Centros de Referência de 
Assistência Social  (CRAS). 
 
d) da proteção social básica (PSB), realizada especialmente na rede socioassistencial. 
 
e) do Programa Pro Jovem Urbano, integrado à proteção social especial (PSE). 

8 - Na hipótese de uma professora do ensino fundamental suspeitar que um dos seus alunos, 

de 8 anos de idade, está sendo vítima de agressões físicas, deverá a mesma realizar 

comunicação:  

a) ao Juízo da Infância e da Juventude; 

b) à autoridade policial, que deverá instaurar inquérito policial; 

c) ao Conselho Tutelar da localidade; 

d) à entidade de acolhimento da localidade para que possa recepcionar o menor; 

e) ao Ministério Público.   

9 - Segundo prevê o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, o     Conselho Tutelar é um 

órgão 

a) “permanente e independente, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta lei”. 



b) “permanente, autônomo e jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta lei”. 

c) “temporário e independente, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta lei”. 

d)“permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pelo Poder Público Municipal de 

zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta lei.” 

e) “permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta lei.”           

 10 - O Conselho Tutelar, no exercício de suas atribuições, age fora da previsão legal (lei 

8.069/90), quando: 

a) Entrega criança a seus pais ou responsável, mediante termo de guarda provisória; 

b) Atende e aconselha os pais ou responsável; 

c) Promove a execução de suas decisões, requisitando serviços de saúde; 

d) Expede notificações; 

e) Fiscaliza entidades governamentais e não governamentais.    

11 - De acordo com o Art. 87 do Estatuto da Criança e do Adolescente, são linhas de ação da 

política de atendimento:  

a) serviços eventuais de orientação e apoio sócio-familiar relacionados à saúde, em casos de 

maus-tratos, negligência, exploração e abuso sexual; 

b) serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de 

negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão; 

c) serviços promocionais de educação em saúde objetivando a prevenção de toda forma de 

violência contra crianças e adolescentes;  

d) serviços exclusivos de atendimento primário à saúde por meio de ações multiprofissionais e 

interdisciplinares;   

e)apoio socioeducativo em meio aberto. 

 

12 - Em relação aos princípios da ética é correto afirmar, durante o trabalho do conselheiro 

tutelar: 

a) Não ouvir; 



b) Falar bastante; 

c) Sigilo profissional; 

d) Abuso de autoridade;                                                                                                                                                  

e) Violação de direitos; 

13 - A Ficha de Comunicação de Aluno Infrequente – FICAI, instituída em 1997, através de 

parceria entre Ministério Público, Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Municipal de 

Educação de Porto Alegre e Conselhos Tutelares, tem por objetivo: 

a) Notificar os pais ou responsáveis sobre o aluno infrequente; 

b) Estabelecer o controle da infrequência e do abandono escolar de crianças e adolescentes; 

c) Notificar o Ministério Público sobre a evasão escolar;                                                                            

d) Contabilizar o número de alunos infrequentes; 

e) Facilitar o fluxo de informações. 

14 – De acordo com a Lei 8.742/1993 que dispõe sobre a organização da assistência social e 

dá outras providências, a respeito do Benefício de Prestação Continuada – BPC, é correto 

afirmar: 

a) A condição de acolhimento em instituições de longa permanência prejudica o direito do 
idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada. 

b) O benefício de prestação continuada - BPC é a garantia de um salário-mínimo mensal à 
pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem 
não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. 

c) Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa com 65 
anos ou mais a família cuja renda mensal per capita seja inferior a um terço do salário-
mínimo. 

d) O benefício não pode ser acumulado, pelo beneficiário, com qualquer outro no âmbito da 
seguridade social ou de outro regime. 

e) Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com 
deficiência aquela que não tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade sem igualdade de condições com as demais 
pessoas. 



15 - De acordo com a divisão de atribuições do ECA, é vedado ao Conselho Tutelar: 

a) Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente.  

b) Conceder a remissão como forma de exclusão do processo.  

c) Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária.  

d) Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. 

e) Nenhumas das alternativas acima. 

16 - São habilidades básicas do Conselheiro Tutelar: 

a) Capacidade de articulação 

b) Acesso à informação 

c) Capacidade de escuta 

d) Capacidade de Interlocução 

e) Todas as alternativas acima. 

 

17 - De acordo com o ECA, são atribuições do Conselheiro Tutelar, exceto: 

a) Atender crianças e adolescentes e aplicar medidas de proteção – quando violados ou ameaçados 

os direitos 

b) Tomar providências para que sejam cumpridas medidas protetivas aplicadas pela justiça a 

adolescentes infratores  

c) Praticar ações assistencialistas como distribuir remédios, cestas básicas ou roupas para a 

comunidade.  

d) Atender e aconselhar os pais ou responsável e aplicar medidas de proteção 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

18 - Um conselheiro tutelar, em dia de folga, presencia a cena em que uma criança é 

espancada por seu pai. Nesse caso, ele deve: 

 a) encaminhar a criança a acolhimento provisório, sendo vedado dar voz de prisão ao pai. 

 b) procurar o Poder Judiciário e pedir uma ordem de intervenção judicial. 

 c) ignorar o fato, porque está em seu dia de folga. 

 d) encaminhar a criança a local seguro e dar voz de prisão ao pai. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores 



19 - Um garoto nascido no ano 2010 procura o conselho dizendo ser vítima de abuso sexual. 

Nesse caso, o conselheiro deve:  

a ) encaminhar o garoto para um abrigo institucional;  

b) orientar o garoto a procurar uma delegacia e registrar a ocorrência policial; 

c) chamar os pais do garoto para assinarem termo de responsabilidade; 

d) mandar o garoto de volta para casa, pois o atendimento é de responsabilidade de outrem; 

e) Nenhuma afirmativa acima. 

20 - Os promotores e procuradores de justiça são profissionais formados em ___________ e 

aprovados em ________________.  

Preencha com as assertivas corretas: 

a) Contabilidade – Processo seletivo. 

b) Direito – Processo Seletivo. 

c) Administração – Concurso Público. 

d) Direito – Concurso Público. 

e) Nenhuma das anteriores. 

21- São princípios ideológicos do SUS, exceto: 

a) Integralidade 

b) Equidade 

c) Regionalização 

d) Universalidade 

e) Todas as alternativas acima. 

22- De acordo com o ECA, são medidas aplicáveis aos pais ou responsável, exceto: 

a) Encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção 

da família. 

b) Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. 

c) Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. 

d) Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e 

toxicômanos. 

e) Todas as alternativas acima.  

23 - Considerando o art. 33 do ECA, temos a seguinte definição: “(...) obriga a prestação de 

assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o 

direito de opor-se a terceiros (...)”, a mesma, refere-se a: 

a) Tutela 



b) Adoção 

c) Guarda 

d) Apadrinhamento 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

24 - Segundo a Constituição Federal, o Ministério Público é definido como: 

a) Instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. 

b) Órgão colegiado, essencial à justiça. 

c) Instituição independente, essencial ao cidadão. 

d) Instituição permanente, essencial à nação brasileira. 

e) Nenhuma das anteriores. 

 

25 - Nos Estados, o Ministério Público é composto por: 

a) Juízes de primeira instância e desembargadores em segunda instância. 

b) Promotores em primeira instância e juízes em segunda instância. 

c) Promotores em primeira instância e Procuradores em segunda instância. 

d) Procuradores em primeira instância e Promotores em segunda instância. 

e) Nenhuma das anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOLHA DE RESPOSTAS 

 

Nome:____________________________________________________ 

 

01 A     B     C     D     E  14 A     B     C     D     E  

02 A     B     C     D     E  15 A     B     C     D     E  

03 A     B     C     D     E  16 A     B     C     D     E  

04 A     B     C     D     E  17 A     B     C     D     E  

05 A     B     C     D     E  18 A     B     C     D     E  

06 A     B     C     D     E  19 A     B     C     D     E  

07 A     B     C     D     E  20 A     B     C     D     E  

08 A     B     C     D     E  21 A     B     C     D     E  

09 A     B     C     D     E  22 A     B     C     D     E  

10 A     B     C     D     E  23 A     B     C     D     E  

11 A     B     C     D     E  24 A     B     C     D     E  

12 A     B     C     D     E  25 A     B     C     D     E  

13 A     B     C     D     E  ********** ************************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


