CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
MALHADOR-SE
PROCESSO DE ESCOLHA PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR
CADERNO DE QUESTÕES
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1. A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo de preenchimento do cartão de respostas.
2. Atenção na distribuição de seu tempo.
3. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo 01 (uma) hora
após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do candidato.
4. Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos do
recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
5. Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões.
6. O Gabarito Oficial será disponibilizado a partir das 10h:00min do dia, 23 de julho de 2019, no site da Prefeitura
de Malhador, juntamente com a prova.
INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1. Confira atentamente se este caderno de perguntas, que contém 40 questões objetivas, está completo.
2. Cada questão da Prova Objetiva (PO) conterá 4 (quatro) opções e somente uma correta.
3. Confira se seus dados indicados no cartão de respostas estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique
imediatamente ao Fiscal ou o representante da Comissão Especial Eleitoral - CEE. Terminada a conferência, você
deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.
4. Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado ele é o único
documento válido para o processamento de suas respostas.
5. Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas
indicadas seja a correta.

Boa Prova!

Assinatura:__________________________________________________________________________________
Inscrição nº: ________________________ RG nº: ____________________________________

1. O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA considera criança a pessoa:
A) Entre doze e dezesseis anos incompletos.
B) Entre quatro e doze anos incompletos.
C) Até doze anos de idade incompletos.
D) Até quatorze anos de idade incompletos.
2. No dia 13 de julho de 2015, o Estatuto da Criança e do adolescente, Lei Federal nº
8069 completou:
A)
B)
C)
D)

30 anos;
25 anos;
10 anos;
15 anos.

3. O poder familiar será exercido pelo pai e pela mãe, com:
A)
B)
C)
D)

Prioridade da Mãe;
Prioridade do Pai;
Igualdade de condições;
Prioridade do provedor.

4. A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo por:
A)
B)
C)
D)

Ato do Conselho Tutelar;
Ato Judicial;
Ato do Conselho Sindical;
Ato do Ministério Público.

5. São impedidos de servir no mesmo Conselho, exceto:
A)
B)
C)
D)

Marido e mulher;
Ascendentes e descendentes;
Amigos;
Sogro e nora.

6. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei que:
A)
B)
C)
D)

Dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente;
Dispõe sobre a proteção dos pais e dos filhos;
Disciplina as questões da relação familiar;
É a diretriz básica do relacionamento na comunidade.

7. O Adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso
irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após
completar:
A)
B)
C)
D)

21 anos de idade;
16 anos de idade;
Deve-se guardar segredo para proteger o adotado;
18 anos de idade.

8. Acerca das atribuições do conselho tutelar contidas no art. 136, da Lei 8.069/90
(ECA), assinale a opção correta.
A) Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa
ou penal contra os direitos da criança ou adolescente.
B) Não observar os direitos da criança e do adolescente.
C) Deixar de atender denúncia de que adolescente encontra-se fazendo uso de bebida
alcoólica.
D) Não atender, nem aconselhar pais ou responsáveis.
9. Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de
escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é
vedado o trabalho:
I- Diurno;
II- Perigoso, insalubre ou penoso;
III- Realizado em locais adequados e salubres;
IV- Realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola.
Tendo analisado as afirmativas acima, pode-se afirmar que os itens:
A) I, II, III, estão corretos.
B) I, II, estão corretos.
C) I, III, IV estão corretos.
D) II, IV estão corretos.

10. A Lei Federal n. º 8.069/90 institui direitos fundamentais às crianças e aos
adolescentes de todo o Brasil. O artigo 93 estabelece que: “As entidades que
mantenham programa de acolhimento institucional poderão, em caráter ________
e de urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da
autoridade
competente,
fazendo
comunicação
do
fato
em
até
____________________ ao _________________ sob pena de responsabilidade”.
Indique a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto.
A) Excepcional, 12 (doze) dias úteis, Juiz da Infância e da Juventude.
B) Decisivo, 24 (vinte e quatro) horas, Conselho Tutelar.
C) Excepcional, 24 (vinte e quatro) horas, Juiz da Infância e da Juventude.
D) Definitivo, 48 (quarenta e oito) horas, Conselho Tutelar.
11. Se uma criança recebe tratamento vexatório e constrangedor, não tem sua opinião
respeitada e expressão consideradas, e não tem preservados seus espaços e objetos
pessoais, três direitos fundamentais previstos nos 16,17 e 18 do Eca estão lhe sendo
negados. Esses direitos são respectivamente:
A) Respeito, liberdade e dignidades.
B) Dignidade, liberdade e respeito.
C) Liberdade, respeito e dignidade.
D) Dignidade, respeito e liberdade

12. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes
requisitos, marque a opção incorreta.
A)
B)
C)
D)

Reconhecida idoneidade moral.
Idade superior a vinte e um anos.
Possuir antecedentes criminais.
Residir no município.

13. O abrigo é medida ______ e _____ não implicando em privação de liberdade da
criança ou adolescente. Assinale a alternativa que completa, corretamente, as
lacunas acima.
A)
B)
C)
D)

Permanente e excepcional.
Provisória e excepcional.
Excepcional e obrigatória.
Educativa e provisória.

14. Considerando o dispositivo no Art. 28 do ECA, admite a colocação de criança e do
adolescente em situação de risco em família substituta sob quais modalidades?
A)
B)
C)
D)

Guarda, Tutela e Adoção.
Adoção, Guarda e Curatela;
Guarda e Adoção;
Curatela e Adoção.

15. Washington, adolescente com 14(quatorze) anos, movido pelo desejo de ajudar seus
genitores no sustento do núcleo familiar pobre, pretende iniciar atividade laborativa
como ensacador de compras na pequena mercearia “TUDO TEM”, que funciona
24h, localizada em sua comunidade. Recentemente, esta foi pacificada pelas Forças
de Segurança Nacional. Tendo como substrato a tutela do ECA no tocante ao Direito
à Profissionalização e à Proteção no Trabalho, assinale a alternativa correta.
A) Washington poderá ser contratado como ensacador de compras, mesmo não sendo tal
atividade de aprendizagem, pois, como já possui 14 (quatorze) anos, tem discernimento
suficiente para firmar o contrato de trabalho e, assim prestar auxílio material aos seus
pais, adotando a louvável atitude de proferir o trabalho às ruas.
B) Como a comunidade onde reside Washington foi pacificada pelas forças de paz, não há
local “perigoso ou insalubre”; assim, poderá o adolescente exercer a carga horária
laborativa no período das 22h às 24h, sem qualquer restrição legal, desde que procure
outra atividade laborativa que seja de formação técnico-profissional.
C) Washington não poderá trabalhar na mercearia como ensacador de compras, pois tal
atividade não é enquadrada como de formação técnico profissional; portanto, não se pode
afirmar que o menor exercerá atividade laborativa na condição de aprendiz.
D) Na condição de aprendiz, não é necessário que o adolescente goze de horário especial
compatível com a garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular.
16. Para possibilitar a reintregação familiar, a situação de crianças inserida em
programa de acolhimento institucional deve ser reavaliada no máximo a cada:
A) 3 meses
B) 8 meses
C) 6 meses
D) 12 meses

17. A mãe de um menor de idade está presa no Centro de Referência Feminina. De
acordo com o ECA, estando a mãe ou pai privado de liberdade, a criança ou o
adolescente.:
A) Não poderá, por hipótese alguma, realizar visitas nas casas de detenção por tratar-se de
ambiente inadequado.
B) Somente poderá realizar visitas mediante autorização judicial, expedida por Juiz da Vara
da Infância e Juventude.
C) Poderá visitar mediante autorização da direção das casas de detenção, em horário
programado e diferenciado do adulto.
D) Será garantida a convivência com a mãe ou o pai, por meio de visitas periódicas,
independente de autorização judicial.
18. Assinale a opção incorreta. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:
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) Deixar de ofertar ensino de qualidade à criança e ao adolescente, privando-o da educação.
19. A partir de 2014, foi incluída no ECA a Lei nº 13.010 que trata do (a):
A) Permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não
se prolongará por mais de 2 (dois) anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu
superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária.
B) Proibição do uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante como forma de
correção, disciplina ou educação, ou qualquer outro pretexto no que se refere a educação
de crianças e adolescentes.
C) Incumbência do poder público de proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe,
no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as
consequências do estado puerperal.
D) Atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema
Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para
promoção, proteção e recuperação da saúde.
20. Considere as assertivas abaixo, referentes às atribuições do Conselho Tutelar:
IIIIIIIV-

Expedir notificações.
Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração
administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente.
Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência.
Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para
planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente.

Quais estão corretas?
A) Todas estão corretas.
B) Apenas I, II e IV.
C) Apenas I, III e IV.
D) Apenas I, II e III.

21. Serviço Social de conhecido Hospital da cidade vizinha acionou o Conselho Tutelar
informando que a adolescente “I”, com 15 anos, gestante, ingressou na unidade onde
nasceu um menino, mas como estava desacompanhada solicitou que o Conselho
Tutelar localizasse a família da jovem. Bebê vai ficar internado, pois nasceu
prematuro, baixo peso e necessita cuidados especiais na UTI Neonatal. Diante da
situação apresentada o Conselho Tutelar deve: Marque a alternativa correta:
A) Localizar a família da adolescente para que acompanhe a alta hospitalar do bebê.
B) Solicitar ao Judiciário imediato acolhimento institucional da adolescente e do bebê.
C) Notificar a família da adolescente para que acompanhe a filha no Hospital e afaste-se do
caso.
D) Localizar família, acompanhar desdobramentos do caso e discutir com a rede
socioassitencial a inclusão em programa oficial para acompanhamento desta adolescente
e sua família.
22. O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura ao adolescente privado de
liberdade uma série de direitos entre os quais se incluem os abaixo listados,
EXCETO:
A) O adolescente tem o direito de entrevistar-se pessoalmente com o representante do
Ministério Público.
B) O adolescente tem o direito de permanecer internado na mesma localidade ou naquela
mais próxima ao domicílio de seus pais ou responsável.
C) A autoridade judiciária pode suspender temporariamente a visita, inclusive de pais, se
existirem motivos sérios de prejudicialidade aos interesses do adolescente.
D) A liberação do adolescente internado será compulsória aos 16 anos de idade.
23. Uma denúncia chegou ao Conselho Tutelar referindo que uma família mudou-se
recentemente para o município de malhador, oriunda de outro Estado - Maceió.
Segundo a denúncia, a família apresenta a seguinte situação: estão na casa, a mãe e
quatro filhos (Willian de 13 anos, Marlon de 12 anos, Jeniffer de 8 anos e Vivian de
3 anos). Não possuem móveis, dormem no chão, sem cobertas e fazem fogo no pátio
da casa, para cozinhar os alimentos que Jeniffer arrecada na vizinhança. Marlon e
Jeniffer ingressaram na escola, o mais velho não quer mais estudar e está fazendo
pequenos biscates na comunidade, o outro menino aparenta extrema magreza,
palidez e feridas pelo corpo e Vivian não tem registro civil. A família conhece pouco
a comunidade e não sabe onde buscar auxílios. Frente a esta situação quais as
medidas que devem ser adotadas pelo Conselho Tutelar?
A) Requisitar ao Serviço de Assistência Social que providencie a limpeza da casa e o
curativo nas feridas de Marlon.
B) Determinar que a mãe leve as crianças ao Posto de Saúde para atendimento psicológico,
pois devem estar sofrendo muito. Além disso, o Conselho fará campanha junto à
comunidade para conseguir móveis, agasalhos e mais biscates para William,
possibilitando que a família aumente sua renda.
C) Encaminhar as crianças para acolhimento institucional, até que a mãe busque no
Conselho Tutelar de Maceió a regularização do registro civil de Vivian e arrume um
emprego com carteira assinada.
D) Nenhuma das alternativas acima está correta.

24. Na última semana ocorreu na escola municipal a seguinte situação: um aluno, de
nome Maikon, de 16 anos, teria abusado sexualmente de um colega, de nome Paulo,
de 11 anos, no banheiro da escola. Ocorre que, pelo fato de ambos terem “retardo
mental”, a escola resolveu conversar com os mesmos e dar a questão por encerrada.
No entanto, o fato chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar. Com base na
situação relatada, marque a alternativa referente às atribuições do Conselheiro
Tutelar:
A) Investigar, interrogando a vítima, por meio de escuta de todos os envolvidos, e das
imagens das câmeras de segurança, buscando esclarecer se houve ou não ato sexual, a
fim de encaminhar relatório à autoridade policial.
B) Providenciar junto à Secretaria de Educação a transferência de escola dos dois alunos
envolvidos de modo que, mudando de ambiente, esqueçam o ocorrido.
C) Providenciar junto à Secretaria de Educação a transferência de escola do aluno mais
velho, para garantir a segurança da vítima.
D) Nenhuma das alternativas acima está correta.

25. Considere as Medidas Protetivas abaixo, de acordo com o Estatuto da Criança e
Adolescente.
I- Colocação em família substituta.
II- Inclusão em programa de prestação de serviço à comunidade.
III- Abrigo em entidade.
IV- Internação em estabelecimento educacional.
Quais estão corretas?
A) Apenas III.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas I, II e III.
26. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento
institucional não se prolongará por mais de ________, salvo comprovada
necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada
_________________.
De
acima.
A)
B)
C)
D)

acordo com o ECA, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas
18 meses, pelo Conselho Tutelar.
24 meses, pela autoridade judiciária.
18 meses, pela autoridade judiciária.
12 meses, pelo Conselho Tutelar.

27. 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, na forma do parágrafo único do art. 25 do Estatuto da Criança e do
Adolescente. Sobre este tema, considere as assertivas abaixo:
I. É vedada a adoção por procuração.
II. Podem adotar os maiores de vinte e um (21) anos, independentemente de estado civil.
III. Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do estado civil.
IV. Para adoção conjunta é dispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou
mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família.

Quais estão corretas?
A) Apenas I e II.
B) Apenas II e III.
C) Apenas I e IV.
D) Apenas I e III.
28. Considere as assertivas a seguir:
I. O CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) conforme o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é órgão que delibera sobre as políticas
públicas especificas.
II. O Conselho Tutelar, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, deve realizar
levantamento das situações atendidas para informar ao CMDCA (com todos os detalhes)
para orientar as deliberações.
III. O Conselho Tutelar, conforme o ECA é um órgão autônomo e assim não tem nenhuma
relação ou obrigação em relação ao CMDCA.
IV. O Conselho Tutelar é obrigado a noticiar as áreas de maior carência de política pública
para que o CMDCA delibere investimento na área necessária.
V. O Conselho Tutelar decide os investimentos na microrregião e encaminha tais
deliberações ao Prefeito Municipal.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas II e IV.
D) Todas estão corretas.
29. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:
I. Ir vir e estar nos logradouros privados e espaços comunitários, ressalvadas as restrições
legais;
II. Participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação;
III. Opinião e expressão;
IV. Crença e culto religioso;
Está correto o que se afirmar em:
A) I e II, respectivamente;
B) Apenas II;
C) I, II, III e IV, respectivamente;
D) Apenas II e IV, respectivamente.
30. Das Medidas Socioeducativas (MSE) previstas no art. 112, qual das alternativas
abaixo não constitui uma MSE:
A) Advertência;
B) Liberdade Assistida;
C) Obrigação de reparar o dano;
D) Internação em estabelecimento prisional.
31. É permitida a venda à criança ou ao adolescente de:
A) Armas, munições e explosivos;
B) Bebidas alcoólicas e produtos cujos componentes possam causar dependência física ou
psíquica;
C) Bombinhas que pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano
físico em caso de utilização indevida;

D) Bilhetes lotéricos e equivalentes.
32. É correto afirmar que:
A) O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos
no Estatuto da Criança e do Adolescente;
B) O Conselho Tutelar é órgão permanente e submisso ao Poder Executivo, não
jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da
criança e do adolescente, definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente;
C) O Conselho Tutelar é órgão permanente e jurisdicional, encarregado pela sociedade de
zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos no Estatuto da
Criança e do Adolescente;
D) O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pelo
Poder Executivo e legislativo de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do
adolescente, definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente.
33. Nos termos do art. 87 do Estatuto da Criança e do Adolescente “A política de
atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um
conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios. ” Sendo assim, são linhas de ação da
política de atendimento:
A) Políticas básicas educativas;
B) Políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que deles
necessitem;
C) Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de
negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;
D) Não aplicação de proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança
e do adolescente.
34. O Conselho Tutelar:
A) Pode ter sua decisão revista de ofício pelo Prefeito Municipal.
B) É instância de execução da política do município.
C) Tem a atribuição, entre outras, de providenciar a medida de proteção aplicada ao
adolescente autor de ato infracional.
D) Tem a atribuição, entre outras, de aplicar medida socioeducativa a criança autora de ato
Infracional.
35. A escola levou ao conhecimento do Conselho Tutelar a situação da menina Lara de
11 anos. Essa é cadeirante e sofre de um problema degenerativo sem perspectiva de
reversão. Ocorre que na visita domiciliar, a assistente social identificou que a família
mora em local muito íngreme, de difícil acesso, que dificulta o deslocamento da
menina à escola. A mãe Margarete, de 39 anos tem depressão, e possui mais três
filhos; Paloma de 16 anos, que está grávida, Júlio de 8 anos, que sofre de epilepsia,
e um bebê de 10 meses de nome Lúcio. Os filhos possuem diferentes pais, não foram
registrados por eles e não recebem auxílio para seu sustento. Todos se sustentam
com o benefício que Lara recebe por possuir deficiência. Ao tomar conhecimento da
situação quais das medidas abaixo elencadas devem ser adotadas, de imediato, pelo
Conselho Tutelar?

A) Solicitar ao Juizado da Infância e da Juventude o imediato acolhimento institucional, do
bebê, da menina Lara e seu irmão Júlio considerando a pouca idade do bebê e os irmãos
apresentarem problemas de saúde.
B) Encaminhar relatório ao Ministério Público para que responsabilize a mãe, que parece ser
negligente com os filhos doentes, e aguardar a decisão da autoridade.
C) Aplicar medidas de proteção e acionar os serviços de saúde, assistência social e política
de habitação, para que articulem ações de proteção da família.
D) Sugerir a escola que não registre as ausências da aluna, para não prejudicar o benefício
que a Família recebe, afinal, suas condições de moradia e de saúde dificultam o acesso à
escola.
36. A dirigente da Instituição Criança Feliz telefonou para Conselho Tutelar relatando
que o menino Igor de 10 anos, usuário do Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos, subtraiu o celular da educadora e vendeu por R$ 5,00, para comprar
guloseimas. Assinale a alternativa que corresponde à ação competente do Conselho
Tutelar:
A) Orientar a dirigente que denuncie na Delegacia Especializada em Criança e Adolescente,
por se tratar de ato infracional.
B) Desconsiderar o fato, pois o autor tem 10 anos e criança é inimputável.
C) Registrar o fato, ouvir o menino e seus responsáveis e aplicar medidas protetivas, com
relação aos pais ou responsáveis.
D) Ouvir o menino, seus pais e determinar ao Igor medida de prestação de serviços à
comunidade.
37. De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, o SUS é responsável pelo:
A) Atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, somente para atendimento de
urgência em situação de uso abusivo de crack.
B) Atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, garantido o acesso universal e
igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.
C) Atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, somente em situação de
violência física.
D) Atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, garantido o acesso universal e
Igualitário às ações e serviços somente para a recuperação da saúde.
38. Fernanda é uma adolescente de 12 anos, órfã de pai e mãe, ambos morreram de
HIV. A menina negativou o vírus aos dois anos de vida. Ela mora com os avós e mais
quatro tios das seguintes idades, César de 16 anos, Vagner de 10 anos, Vanessa de 7
anos e Fernando de 4 anos. Fernanda frequenta a escola e, no contra turno, o serviço
de convivência e fortalecimento de vínculos. Tanto em um local, quanto em outro,
há relatos de que, com frequência, a menina chega muito agasalhada, mesmo em
dias de calor. Algumas vezes apresenta crises de choro compulsivo, diz que quer ir
com sua mãe e pede para morrer. Quando sai mais cedo da escola, fica
perambulando pela rua, evitando voltar para casa. Qual é a constatação pertinente
à função do Conselheiro Tutelar?
A) É evidente que se trata de uma situação de depressão com indicação suicida, própria das
pessoas portadoras do vírus HIV.
B) É evidente que essa criança está sendo vítima de maus tratos.
C) O tio de 16 anos está sendo o abusador e maltratante.
D) Há indícios de violação de direitos que devem ser investigados pelos serviços da rede de
atendimento.

39. De acordo com a resolução nº 170/2014 do CONANDA é correto afirmar:
I.

O Conselho Tutelar é órgão de defesa dos direitos da criança e do adolescente e a Lei
Orçamentária Municipal deverá estabelecer dotação específica para implantação,
manutenção e funcionamento desses órgãos.
Em todos os municípios do país, haverá no mínimo um conselho tutelar como órgão
integrante da administração local, observando a proporção mínima de um Conselho
Tutelar para cada 100 mil habitantes.
É de responsabilidade do Ministério Público, com antecedência de 6 meses, publicar
edital do processo de escolha dos membros do Conselho tutelar.
O mandato do conselheiro tutelar será de 4 (quatro) anos e a eleição poderá ser realizada
de acordo com a realidade do município, em data a ser escolhida pelo Conselho de
Direitos da Criança e do Adolescente junto com o Ministério Público.

II.

III.
IV.

Estão CORRETAS as seguintes afirmativas:
A)
B)
C)
D)

Somente I e III
Somente II, III e IV.
Somente I e II.
Somente I, II e III.

40. É correto afirmar que a resolução nº 170 do CONANDA:
A) Altera as normativas sobre os conselhos municipais dos direitos da criança e do
adolescente.
B) Altera o artigo 131 do ECA que dispõe sobre o período de mandato do conselheiro
tutelar e o quantitativo de conselhos por municípios.
C) Altera a resolução nº 79, de 10 de abril de 2009 para dispor sobre as atribuições
do conselheiro tutelar.
D) Altera a Resolução nº 139, de 17 de março de 2010 para dispor sobre o processo
de escolha em data unificada em todo o território nacional dos membros do
Conselho Tutelar.
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