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CADERNO DE PROVAS 

EDITAL CMDCA Nº 001/2022 – ELEIÇÕES SUPLEMENTARES 2022 

PROVA OBJETIVA – 10/07/2022 

 

INSTRUÇÕES: 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica preta ou 

azul, de material transparente.  

• Preencha o CARTÃO DE RESPOSTA com as informações solicitadas. 

• Confira se a sua prova possui 12 questões numeradas de 01 a 12.    

• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões.  

• Para cada questão existe UMA resposta certa. 

• É de responsabilidade do candidato a marcação no CARTÃO RESPOSTA 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas de forma diferente ocasionará a anulação da 

questão.  

 

ATENÇÃO: 

• A prova terá a duração de 03 horas, incluindo nesse horário, o tempo para o preenchimento 

do CARTÃO RESPOSTA 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 minutos do início da prova. 

• Ao sair da sala entregue o CARTÃO RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se 

imediatamente do local de aplicação da prova.  

• Ao permanecer os três últimos candidatos na sala os mesmos só poderão sair 

simultaneamente, após a assinatura do fechamento do envelope das provas.  
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ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA) 

 

1) De acordo com o ECA é considerado criança: 

 

A) A pessoa até onze anos de idade incompletos. 

B) A pessoa até doze de idade incompletos. 

C) A pessoa até doze anos de idade completos. 

D) A pessoa até treze anos de idade incompletos. 

 

2) Analise as alternativas abaixo em relação ao ECA, no que dispõe sobre a política de 

Proteção Integral à criança e ao adolescente, indicando a alternativa INCORRETA: 

 

A) A criança e o adolescente têm direito a liberdade ao respeito e a dignidade como pessoas 

humanas em processo de desenvolvimento após os 21 anos de idade.  

B) A criança e ao adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes a pessoa 

humana.  

C) Nenhuma criança ou adolescente serão objetos de qualquer forma de negligencia, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.  

D) É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, 

com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referente a vida, a saúde, a alimentação, a 

educação, ao esporte ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, a 

liberdade e a convivência familiar e comunitária.  

 

3) Em relação ao Conselho Tutelar, avalie as alternativas abaixo, indicando a que NÃO 

representa relação com atividade ou atribuição:  

 

A) Atender reclamações, reivindicações e solicitações feitas por crianças, adolescentes, 

famílias, cidadãos e comunidade.  

B) Analisar e julgar os casos inerentes aos acontecimentos envolvendo crianças e adolescentes, 

aplicando as sanções pertinentes.  

C) Exercer as funções de escutar, orientar, aconselhar, encaminhar e acompanhar os casos.  

D) Fazer requisições de serviços necessários à efetivação do atendimento adequado de cada 

caso. 

 

4) Ao adolescente a que se atribua a prática de um ato infracional, indique a alternativa que 

NÃO constitui uma medida socioeducativa, prevista no ECA, aplicável ao caso:  

 

A) Obrigação de reparar o dano  

B) Detenção  

C) Liberdade Assistida  

D) Advertência 

5) De acordo com o Art. 28 do ECA, a colocação de crianças e adolescentes em família 

substituta se dará de que forma: 

A) Tutela, Curatela e Guarda. 

B) Tutela, Curatela e Adoção. 
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C) Curatela, Adoção e Guarda. 

D)Guarda, Tutela ou Adoção. 

 

6) De quem é dever zelar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de 

qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor:  

 

A) Da sociedade. 

B) Do Ministério Público e Conselho Tutelar. 

C) Dos pais e familiares. 

D) De todos. 

 

7) Complete as lacunas corretamente. É ________________ da família, da comunidade, da 

sociedade em geral e do poder ________________assegurar, com absoluta prioridade, a 

_________________ 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.  

 

A) Dever / público / efetivação.  

B) Regalia / privado / distinção.  

C) Dever / privado / distinção.  

D) Regalia / público / efetivação. 

 

8) As atribuições do Conselho Tutelar incluem:  

 

A) recolhimento de crianças e adolescentes em situação de rua. 

B) realizar tratamento para crianças e adolescentes usuários de drogas. 

C) participar na audiência de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de 

internação. 

D) requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário. 

 

9) Complete a lacuna corretamente. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar 

ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada ________________ anos, no 

primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial.  

 

A) 2.  

B) 3.  

C) 4.  

D) 6. 

 

10) Em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente assinale a alternativa correta referente 

ao número da Lei de Criação.  

 

A) 8.067/1990. 

B) 8.069/1990. 

C) 8.096/1990. 

D) 8.060/1990. 


