
   

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  -  CMDCA 

AGUDOS DO SUL  -  PARANÁ 

 
PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO 

MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL/PR 
 

Nome: _______________________________________________________________ 
 

 
1) Verifique no Caderno de Questão as resposta e assinale a alternativa 

CORRETA. 
2) Assine seu nome no local indicado no CARTÃO DE RESPOSTA. 
3) Cada candidato (a) receberá apenas um CARTÃO DE RESPOSTA. 
4) Rasuras ou mais de uma marcação invalidarão a resposta, portanto muita 

atenção e siga o modelo abaixo. 
5) O Cartão Resposta deverá ser preenchido obrigatoriamente por caneta 

esferográfica azul ou preta. 
 

Modelo: 

    Questão A B C D 

01  BB   

Você devera pintar apenas uma alternativa 
 

CARTÃO RESPOSTA 
 

Preencha o gabarito 
conforme 

suas respostas 

    Questão A B C D 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

 
Agudos do Sul, ____ de _____________ de 2019 

 
 

Assinatura do Candidato(a): _________________________________________ 
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RESPOSTAS QUESTÕES DISCURSIVAS 

 
1- ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2- ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3- ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 

Agudos do Sul, ____ de _____________ de 2019 
 
 
 

Assinatura do Candidato(a): _________________________________________ 
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PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO 
MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL/PR 

 
 

Nome: _____________________________________________Data:______________ 
 

 

INSTRUÇÕES AO CANDITATO (A) 

 

 Além deste caderno, você deverá ter recebido o cartão destinado às respostas 

das questões de múltipla escolha e das questões discursivas, caso não tenha 

recebido, peça ao fiscal; 

 Confira se o Caderno de Questões está completo, com dezessete questões de 

múltipla escolha e três discursivas; 

 Preencha todas as informações solicitadas no Cartão Resposta, seguindo todas 

as orientações contidas nele; 

 O Cartão Resposta deverá ser preenchido obrigatoriamente por caneta 

esferográfica azul ou preta; 

 Cada Cartão Resposta apresenta quatro alternativas de respostas, sendo 

apenas uma delas a correta; 

 As questões discursivas devem ser realizadas em espaço direcionado no Cartão 

Resposta; 

 A duração da Prova será de quatro horas das 8h às 12h; 

  Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão de 

Respostas, que poderá ser invalidade se você não assinar. 

 

RASCUNHO PARA GABARITO 
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1- Dentre as atribuições do Conselho Tutelar, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Atender crianças e adolescentes e aplicar medidas de proteção. 

b) Levar ao conhecimento do Ministério Público fatos que o Estatuto tenha como 

infração administrativa ou penal. 

c) Requisitar certidões de nascimento e de óbito de crianças e adolescentes 

quando necessário. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

2- Preencha a lacuna: 

Para participar de diversões e espetáculos públicos adequados à faixa etária, 

toda criança menor de ________ anos de idade deve obrigatoriamente estar 

acompanhada pelos pais ou responsáveis. 

a) Seis 

b) Oito 

c) Doze 

d) Treze 

 

3- Das medidas especificas a criança e ao adolescente, não cabe ao Conselho 

Tutelar a aplicação: 

a) Orientação, apoio e acompanhamento temporário. 

b) Requisição de tratamento médico, hospitalar ou psiquiátrico em regime 

hospitalar e ambulatorial. 

c) Encaminhamento para adoção. 

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

alcoólatra e toxicômano.   

 

4- De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa 

CORRETA: 

a) É considerado criança a pessoa até doze anos de idade incompletos. 

b) É considerado adolescente a pessoa entre onze e dezoito anos de idade. 

c) É considerado adolescente a pessoa entre quatorze e dezoito anos de idade. 

d) É considerado criança a pessoa com até doze anos de idade completo. 
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5- Acerca do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, nos termos do disposto 

no Estatuto da Criança e Adolescente, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A criança e adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e a dignidade como 

pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos 

civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas Leis. 

b) A criança e adolescente têm o direito a ser educados e cuidados, podendo os 

pais ou responsáveis fazerem uso de castigo físico cruel como forma de 

correção, disciplina ou educação. 

c) O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e 

moral da criança e do adolescente. 

d) A criança tem o direito de brincar, praticar esportes e divertir-se. 

 

6- Acerca do Conselho Tutelar, assinale a alternativa CORRETA: 

a) É um órgão encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 

adolescente. 

b) Tem a atribuição, entre outras, de encaminhar ao Poder Executivo e Legislativo 

todas as ocorrências. 

c) É composto de seis membros, escolhidos pela população local, com mandato de 

quatro anos. 

d) Poderá aplicar punição física a adolescente que praticou ato infracional. 

 

7- De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa 

CORRETA: 

a) Os pais ou responsáveis não têm a obrigação de matricular seus filhos ou 

pupilos na rede regular de ensino. 

b) Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos 

somente na rede regular de ensino particular. 

c) Os pais ou responsáveis tem a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na 

rede regular de ensino. 

d) Não é obrigação dos pais ou responsáveis a educação dos filhos ou pupilos. 
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8- De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, para a candidatura a 

membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos, EXCETO:  

a) Ser brasileiro nato; 

b) Idade superior a vinte e um anos; 

c) Residir no município; 

d) Reconhecida idoneidade moral. 

 

9- Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa 

CORRETA: 

a) Aplica-se sempre este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de 

idade. 

b) O Estatuto nunca será aplicado às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de 

idade. 

c) Aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um 

anos de idade. 

d) Aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e 

cinco anos de idade. 

 

10- Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, se o Conselho Tutelar no 

exercício de suas atribuições, entender necessário o afastamento da criança ou 

do adolescente do convívio familiar, qual providencia deverá adotar: 

a) Encaminhar a criança ou o adolescente diretamente para a adoção; 

b) Comunicar logo em seguida do fato ao Ministério Público, prestando-lhe 

informações sobre o motivo de tal entendimento e as providencias tomadas para 

a orientação ou apoio e a promoção social da família; 

c) Encaminhar a criança ou o adolescente para tratamento psicológico ou 

psiquiátrico; 

d) Advertir os pais e comunicar. 

 

11- É atribuição do Conselho Tutelar aplicar: 

a) Medidas socioeducativa em meio aberto; 

b) Medidas de proteção; 
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c) Medidas de internação; 

d) Medidas de saneamento. 

 

12- De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito à liberdade 

compreende os seguintes aspectos, EXCETO: 

a) Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as 

restrições legais. 

b) Opinião e expressão. 

c) Brincar, excluindo praticar esportes. 

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

 

13- Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

a) O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos à data do pedido, salvo 

se já tiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. 

b) É permitida a adoção por procuração. 

c) A adoção atribui a condição de filho ao adotado. 

d) Podem adotar os maiores de dezoito anos, independente do estado civil. 

 

14- Entre as medidas que podem ser aplicadas pela autoridade competente ao 

adolescente que pratique ato infracional não se incluem a: 

a) Obrigação de reparar o dano. 

b) Liberdade assistida. 

c) Inserção em regime de semiliberdade. 

d) Nenhuma das alternativas. 

 

15- Qual o programa de processamento de texto é usado para criar, formatar, 

editar, salvar e imprimir documentos? 

a) Word; 

b) Excel; 

c) Paint; 

d) Power Point. 
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16- Podemos afirmar que a função do CPU é: 

a) Evitar a entrada de vírus no computador. 

b) Responsável pelo processamento, controle e gerenciamento de informações. 

c) Responsável pelo armazenamento das informações gravadas no monitor. 

d) Nenhuma das alternativas acima. 

 

17- Quais são os navegadores de internet¿  

a) Google Chrome e Mozilla Firefox; 

b) Avast e Outlook; 

c) Facebook e Whatsapp; 

d) Nenhuma das alternativas acima. 

 

18- Qual a diferença entre ameaça e violação de direito? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

19- O que é Conselho Tutelar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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20- O que significa ECA? E qual a Lei que o regulamenta? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


