
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS 

01 – O artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta itens que configuram dever do Estado assegurar à 

criança e ao adolescente. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um deles: 

 a) Acesso aos níveis mais básicos do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.  

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

c) Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.  

d) Atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde. 

e) Nenhuma das alternativas acima.  

02 – Conforme consta no Estatuto da Criança e do Adolescente, a prestação de serviços comunitários consiste na realização 

de tarefas gratuitas de interesse geral, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos 

congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais, por período não excedente a: 

a) Doze meses. 

b) Seis meses.  

c) Quatro meses.  

d) Dezoito meses. 

e) Três meses. 

03 - Os programas de execução de medidas socioeducativas devem oferecer condições que garantam o acesso dos 

adolescentes socioeducandos às oportunidades de:  

a) Trabalho na condição de jovem aprendiz. 

b) Superação de sua situação de conflito com a lei.  

c) Estudo e acesso às universidades públicas.  

d) Manutenção em sua família de origem. 

e) Nenhuma das alternativas acima. 

4. Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente é correto afirmar, EXCETO:  

a) É uma Lei que dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente.  

b) A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 fundamenta o ECA. 

c) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade, e adolescente aquela entre treze e dezoito 

anos de idade.  

d) A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 

integral de que trata esta Lei. 

e) Nenhuma das alternativas acima.  

 



05 - Para os fins do ECA, considera-se castigo físico a ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física 

sobre a criança ou o adolescente que resulte em: 

 a) humilhação 

 b) ameaça grave  

c) sofrimento físico  

d) ridicularização 

e) Nenhuma das alternativas acima.  

 

6 - Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação 

reavaliada, no máximo, a cada_____________________, 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 colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 da Lei. O termo que preenche 

corretamente a lacuna é:  

a) 6 (seis) meses  

b) 12(doze) meses 

 c) 3 (três) meses  

d) 8(oito) meses 

e) Nenhuma das alternativas acima.  

 

 7 - De acordo com Art. 22. 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. Sobre o poder familiar exercido e as situações 

econômico sociais da familia NÃO É CORRETO.  

a) A falta ou carência de recursos materiais, inclusive financeiros na família, é motivo para a perda ou suspensão do poder familiar.  

b) Não existindo motivo que leve a tomada de alguma medida para a perda ou suspensão do poder familiar, a criança ou 

adolescente será mantida em sua família.  

c) A família com falta de recursos mínimos de sobrevivência será incluída em programas oficiais de auxílio.  

d) O conselheiro tutelar poderá denunciar às autoridades, famílias das quais tiver conhecimento, que estão passando por carência 

de recursos materiais. 

e) Nenhuma das alternativas acima.  

 

8 - NÃO é atribuição do Conselho Tutelar tomando por base as normatizações que o regem:  

a) Representar ao Ministério Público, para fins de ações de perda ou suspensão do poder familiar; 

b) Conceder a quem requerer, a adoção de para crianças e adolescentes; 

c) Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação e serviço social; 

d) Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário; 

e) Nenhuma das alternativas acima.  

9 – Conforme Art. 98, as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis, sempre que os direitos 

reconhecidos nesta Lei forem __________________ ou __________________: 



a) Ação ou omissão; 

b) razão ou conduta; 

c) Omissão ou abuso dos pais; 

d) Ameaçados ou violados; 

e) Abuso dos pais ou responsável. 

 10 – O art. 54 afirma que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, EXCETO:  

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 especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; 

d) Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade; 

e) A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto nesta Lei.    

11 – Assinale a alternativa correta sobre três técnicas utilizadas na visita domiciliar: 

a) olhar, falar, escrever; 

b) entrevista, observação, relato oral; 

c) agir, pensar, fazer; 

d) pensar, fazer, falar; 

e) observação, agir, pensar. 

 

12 – Durante o trabalho do conselheiro tutelar, ética significa: 

a) Modo de ser ou caráter; 

b) Falar bastante; 

c) Abuso de autoridade;                                                                                                                                                  

d) Não ouvir; 

e) Violação de direitos. 

13 - A Ficha de Comunicação de Aluno Infrequente – FICAI online tem por objetivo: 

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

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

c) Notificar o Ministério Público sobre a evasão escolar;                                                                            



d) Facilitar o fluxo de informações; 

e) Contabilizar o número de alunos infrequentes. 

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) O benefício de que trata este artigo pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade 
social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória; 

b) 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; 

c) 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; 

d) Art. 20.  O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao 
idoso com 60 (sessenta) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la 
provida por sua família; 

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 o Art. 100, na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se 

aquelas que visem _________________ e _______________________: 

a) Ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;  

b) Proteção integral e prioritária;  

c) Condição da criança e do adolescente;  

d) Responsabilidade primária e solidária; 

e) Interesse superior da criança e do adolescente. 

16 – O ECA em seu §1º do Art. 101 O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas ______________________ e 

______________________, utilizáveis com forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para 

colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade. 

a) Urgentes e provisórias; 

b) Provisórias e excepcionais; 

c) Inclusão e proteção; 

d) Emergenciais e excepcionais; 

e) Identificação e qualificação. 

 

17 - De acordo com o Art. 121, da internação é correto afirmar que em seu §3º, em nenhuma hipótese o período máximo de 

internação excederá: 



a) a três dias; 

b) a trinta dias; 

c) a três meses; 

d) a três anos; 

e) Nenhuma das alternativas. 

18 – Sobre o CRAS, é correto afirmar: 

 a) O CRAS é uma unidade municipal estatal centralizada na política de assistência social sendo responsável pela 
organização e oferta dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social nas 
áreas de vulnerabilidade e risco social dos municípios; 

 b) O CRAS é uma unidade publica estadual descentralizada da política de assistência social sendo responsável pela 
organização e oferta dos serviços socioassistencias da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 
nas áreas de vulnerabilidade e risco social dos municípios e Estados; 

 c) O CRAS é uma unidade publica estadual descentralizada da política de assistência social sendo responsável pela 
organização e oferta dos serviços socioassistencias da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 
nas áreas de vulnerabilidade e risco social dos municípios e DF; 

 d) O CRAS é uma unidade publica estatal centralizada da política de assistência social sendo responsável pela organização e 
oferta dos serviços assistencias da Proteção Social Especializada do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) nas áreas de 
vulnerabilidade e risco social dos municípios e DF; 

e) O CRAS é uma unidade publica estatal descentralizada da política de assistência social sendo responsável pela 
organização e oferta dos serviços socioassistencias da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 
nas áreas de vulnerabilidade e risco social dos municípios e DF.  

19) Assinale abaixo qual é a função exclusiva do CRAS:  

a ) Ofertar serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;  

b) Visita domiciliar; 

c) Atendimento particularizado; 

d) Oferta de serviço de Proteção e Atendimento Integral a famílias - PAIF; 

e) Gestão do SUAS. 

20 – De acordo com a Lei 8.080 do SUS, assinale a Alternativa Incorreta, quanto aos princípios e diretrizes: 

a) Universalidade de Acesso; 

b) Integralidade de Assistência; 

c) Equidade; 

d) Participação da Comunidade; 

e) Centralização. 

21- Como é constituída a Equipe das Unidades Básicas de Saúde no modelo ESF: 

a) 01 médico, 01 enfermeira, 01 auxiliar de saúde e agentes comunitários de saúde; 

b) 02 médico, 01 enfermeira, 01 dentista, 01 auxiliar de saúde e agentes comunitários de saúde; 

c) 01 médico, 01 enfermeira, 01 técnica de enfermagem, 01 dentista, 01 auxiliar de saúde bucal e agentes comunitários de saúde; 

d) 01 médico, 01 enfermeira, 01 técnica de enfermagem, 01 dentista e agentes comunitários de saúde; 



e) 01 médico, 01 técnica de enfermagem, 01 dentista, 01 auxiliar de saúde bucal e agentes comunitários de saúde. 

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

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

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

a) dezesseis – dezesseis – dezoito; 

b) dezesseis – dezesseis – vinte e um; 

c) dezoito - dezesseis – vinte e um; 

d) dezesseis – dezoito – vinte e um; 

e) Nenhuma das anteriores. 

23 - Preencha adequadamente as lacunas abaixo: 

Segundo a Constituição Federal, em seu art. 127, o Ministério Público é definido como instituição permanente, essencial à 

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da _________, do ___________ e dos interesses _________ e 

__________ indisponíveis. 

a) Ordem jurídica - regime democrático – sociais – individuais; 

b) Ordem jurídica – regime burocrático – individuais – sociais; 

c) Sociedade – regime estatal – sociais – individuais; 

d) Ordem Social – regime democrático – individuais – sociais; 

e) Nenhuma das anteriores.  

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

Art. 141. É garantido o acesso de toda _______ ou _______ à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder 

Judiciário, por qualquer de seus órgãos. 

a) Mulher – Homem; 

b) Juíza – Promotor; 

c) Família – Defensor Público; 

d) Adolescente – Criança; 

e) Criança – Adolescente. 

25 - De acordo com o art. 141 do ECA, é correto afirmar que as ações judiciais de competência da Justiça da Infância e da 
Juventude são isentas de __________ e _________ ressalvada a hipótese de litigância de má-fé. 

a) Taxas – Custas; 

b) Custas – Impostos; 

c) Custas – Emolumentos; 

d) Emolumentos – Taxas; 

e) Impostos – Emolumentos. 


