1)
a)
b)
c)
d)

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é considerada criança:
A pessoa até 10 anos completos
A pessoa até 10 anos incompletos
A pessoa até 12 anos completos
A pessoa até 12 anos incompletos

2)
a)
b)
c)
d)

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é considerado adolescente:
A pessoa com idade entre 10 e 16 anos
A pessoa com idade entre 12 e 18 anos
A pessoa com idade entre 12 e 21 anos
A pessoa com idade entre 11 e 18 anos

3)
a)
b)
c)
d)

O Conselho Tutelar tem a atribuição de zelar pelos direitos:
Dos idosos e idosas
Das mulheres
Das crianças e adolescentes
Todas as alternativas estão corretas

4) Assinale a alternativa que indica a lei que estabeleceu a criação dos Conselhos Tutelares no
Brasil:
a) Constituição Federal de 1988
b) Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990)
c) Estatuto do Idoso (Lei nº 10741, de 01 de outubro de 2003)
d) Nenhuma das alternativas está correta
5) De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), as crianças e adolescentes
possuem direito:
a) À Vida e à Saúde
b) À Liberdade, ao Respeito e à Dignidade
c) À Convivência Familiar e Comunitária
d) Todas as alternativas estão corretas
6) De acordo com o Art. 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) são atribuições
do Conselho Tutelar, exceto:
a) Promover e incentivar, na comunidade e nos grupos profissionais, ações de divulgação e
treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus-tratos em crianças e adolescentes
b) Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário
c) Realizar transporte de crianças e adolescentes
d) Atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no art. 129, I a
VII.
7) Referente aos conselheiros tutelares do município de Tangará é correto afirmar que:
a) A remuneração por eles recebida é equivalente a 1,2 (um vírgula dois) salários mínimos
mensal
b) A licença-paternidade não é um direito a eles assegurado
c) A função de conselheiro tutelar deverá ser desempenhada em regime de dedicação exclusiva
d) O conselheiro tutelar não tem direito a férias
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8) Sobre as exigências para candidatura a membro do Conselho Tutelar, são afirmativas
verdadeiras, exceto:
a) É necessária reconhecida idoneidade moral
b) É necessária idade superior a dezoito anos
c) É necessária idade superior a vinte e um anos
d) É necessário residir no município no qual está se candidatando
9)
a)
b)
c)
d)

É atribuição do Conselho Tutelar aplicar:
Medidas socioeducativas em meio aberto
Medidas de proteção
Medidas de internação
Medidas punitivas

10) De acordo com o ECA, quando verificada a prática de ato infracional, a autoridade
competente poderá aplicar as seguintes medidas socioeducativas, exceto:
a) Censura Pública
b) Advertência
c) Prestação de Serviços à Comunidade
d) Liberdade Assistida
11) Dentre as medidas específicas de proteção, textualmente previstas no art. 101 da Lei Federal
n° 8.069/90, não se encontra a de:
a) Proibição de que a criança e/ou adolescente frequente a escola
b) Encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade
c) Requisição de tratamento psiquiátrico
d) Acolhimento institucional.
12) O Art. 130, do Estatuto de Criança e Adolescente, prevê que, em caso de hipótese de maustratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária
poderá, como medida cautelar, determinar:
a) Participação do responsável pela infração em programas educativos.
b) A manutenção do menor em casas de acolhimento.
c) A separação do menor do convívio familiar.
d) O afastamento do agressor da moradia comum.
13) De acordo com o Art. 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, a criança e o
adolescente tem o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de
tratamento cruel ou degradante. Com base nisso é correto afirmar que:
a) O castigo físico constitui-se como ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o
uso da força física sobre a criança ou o adolescente.
b) O tratamento cruel ou degradante caracteriza-se pela conduta ou forma cruel de tratamento
em relação à criança ou ao adolescente.
c) O castigo físico e o tratamento cruel ou degradante podem resultar em sofrimento físico,
lesão, humilhação, ameaça grave ou ridicularização.
d) Todas as alternativas estão corretas.
14) De acordo com o ECA, a garantia de prioridade compreende:
a) Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
b) Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
c) Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à
infância e à juventude.
d) Todas as alternativas estão corretas.
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15) O ECA considera crianças e adolescentes como:
a) Objetos de proteção do Estado e de medidas judiciais, mas que devem ser responsabilizados
pela própria situação de irregularidade.
b) Sujeitos de direito, devendo o Estado, a família e a sociedade lhes assegurar direitos
fundamentais.
c) Objetos de proteção do Estado e de medidas judiciais, sendo o Estado o principal
responsável por lhes assegurar direitos.
d) Sujeitos de direito que devem ser responsabilizados pela própria situação de irregularidade.
16) As medidas de proteção são aplicáveis à criança e ao adolescente sempre que os direitos
reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:
a) Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado
b) Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável
c) Em razão de sua conduta
d) Todas as alternativas estão corretas
17) O mouse é um dispositivo do computador que possui em seu layout básico três botões: o
botão da direita, o botão da esquerda e também um botão localizado entre esses dois citados.
Como se chama esse botão?
a) Buttuons
b) Betven
c) Scroll
d) Slosh
18) No editor de textos Microsoft Word, para selecionarmos todo o texto utilizamos o atalho de
combinações de teclas no teclado:
a) Pressionamos a tecla “CTRL” juntamente com a tecla “t”
b) Pressionamos a tecla “ALT Gr” juntamente com a tecla “q”
c) Pressionamos a tecla “p” juntamente com a tecla “ç”
c) Pressionamos a tecla “CTRL” juntamente com a tecla “w”
19) Qual dos itens abaixo não é um browser/navegador?
a) Mozilla Firefox
b) Internet Explorer
c) Opera
d) Brows App 2
20) Em um editor de textos, para que possamos ativar via teclado uma das configurações de
caixa alta, pressionamos a seguinte tecla:
a) Backspace
b) Home
c ) Caps Look
d) Enter
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