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ORIENTAÇÕES 

 
 

ATENÇÃO! 
 

 Abra este caderno de prova somente quando autorizado. 

 Esta é a Avaliação de Conhecimentos Específicos sobre o Estatuto da 

Criança e Adolescente Lei Federal 8.069/90 e Língua Portuguesa, 

conforme previsto no edital. 

 Leia as orientações antes de iniciar a prova, assine seu nome na grade de 

respostas. 

 A prova tem duração de 04 horas, das 8h30min às 12h30min. 

 Avaliação é individual, sem consulta a qualquer material, livro, lei, texto 

etc. 

 Celulares devem ser desligados e colocados nos sacos plásticos entregues 

pela comissão no qual deveram ser colocados todos também todos 

equipamentos/aparelhos eletrônicos, sob pena de ser desclassificado em 

caso de tocar, vibrar ou despertar, e deverão ser deixados na mesa à frente 

com o fiscal de prova. 

 Não é permitido ao candidato, quando da realização da prova: 

- Comunicar-se com outro candidato; 

- Retirar-se do local da prova sem autorização; 

 Será excluído do processo de escolha o candidato que, por qualquer 

motivo faltar a prova, chegar atrasado ou, durante a sua realização, for 

flagrado comunicando-se com outro candidato ou pessoa estranha, por 

gestos, oralmente, por escrito, por meio eletrônico ou não. 

 As questões devem ser respondidas com caneta esferográfica azul ou preta 

na folha de respostas. 

 Não preencha duas opções para a mesma questão (múltipla escolha. Caso 
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isso ocorra a questão será invalidada. 

 Não dobre, não amasse e não rasure a folha de respostas. 

 Ao final da AVALIAÇÃO, devolva a folha de questões e a Folha de 

questões e a folha de respostas devidamente preenchida, assinada e 

conferida. Será automaticamente excluído do processo de escolha o 

candidato que não devolver a folha oficial de respostas ou devolvê-la sem 

assinatura. 

  Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta 

retornarem, exclusivamente para uso de sanitário ou bebedouros 

acompanhados pelo fiscal. 

 O candidato poderá retirar-se do local da prova após duas horas do início 

da aplicação. 

 Os dois últimos a ficarem na sala, deverão permanecer até que o último 

tenha terminado e entregado a prova. 

 Será considerado aprovado o candidato que atingir 50% + (mais) 01 (uma) 

questão na avaliação geral, consideradas as questões objetivas, estando 

assim apto a submeter-se as demais fases do processo de escolha. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 

Após a atenta leitura do texto abaixo, responda as questões que seguem: 
 
Paulo Leminski foi um escritor múltiplo: além de poeta, traduzia (indo de 
Petrônio a James Joyce) e escrevia ensaios (concentrados nos dois volumes de 
Anseios crípticos), artigos e romances, e também letras de música. Nascido em 
Curitiba, no Paraná, em 1944, numa família em que o pai, de origem polaca, era 
militar, e ____________ mãe, de origem negra, era filha de um militar, estudou 
para ser monge beneditino no Colégio São Bento, em São Paulo, onde chegou a 
escrever um livro sobre a ordem. No entanto, acabou seguindo o caminho da 
poesia − em meio à agitação cultural e política dos anos 1960 e 1970. No final 
da década de 70 e durante todos os anos 80, considerava que os grandes poetas 
estavam na música popular brasileira. Assim, era amigo de Caetano Veloso, 
Gilberto Gil, Walter Franco e Jorge Mautner, entre outros. Associado 
____________ diversão tropicalista ou pós-tropicalista, no entanto, seu tom 
de melancolia era patente tanto nos poemas quanto nos textos em prosa. Numa 
homenagem aos 80 anos de Edgard Braga, escreveu: “Poeta que todos querem 
ser, se chegarmos até lá”. Consciência de que não chegaria lá. Entre seus 
maiores amigos, estavam também os irmãos Haroldo e Augusto de Campos e 
Décio Pignatari. O poeta paranaense conheceu esse grupo de poetas em 1963, 
na Semana Nacional de Poesia de Vanguarda. Em seguida, publicaria, em dois 
exemplares da revista Invenção, alguns poemas, misturando, segundo a 
apresentação de Décio Pignatari, “a pesquisa concreta da linguagem com um 
sentido oswaldiano de humor”. Além disso, Leminski quis, ____________ 
sua maneira, dialogar com os concretos, com seu ousado Catatau, um romance 
experimental na linha de Ulisses, de James Joyce, e Galáxias, de Haroldo de 
Campos. Para Haroldo, Leminski é o nome mais representativo “de uma certa 
geração”, “dono de uma experiência poética de vida extraordinária, mescla 
de Rimbaud e monge beneditino”.  
(Adaptado de André Dick. Paulo Leminski e a flor ausente. 
www.cronopios.com.br/site/ensaios.asp?id=4027, 06/06/2009) 

 
Questão 1 - Com referência à crase, qual a alternativa que completa as lacunas 
das linhas 4, 10 e 18, respectivamente: 
 
a) à , a , à 
b) à , a , a 
c) a , à , à 
d) a , à , a  
e) à , à , à 
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Questão 2 – A palavra “melancolia” (linha 11) pode ser substituída sem 
prejuízo ao sentido do texto por qual palavra das alternativa abaixo? 
 
a) romance 
b) saudade 
c) revolta 
d) alegria  
e) tristeza 
 
Questão 3 – Analise os verbos sublinhados no texto: foi (linha 1), chegarmos 
(linha 12) e é (linha 20) estão em qual tempo e modo verbal, respectivamente? 
 
a) pretérito imperfeito do Modo Indicativo, pretérito perfeito do Modo 
Indicativo, pretérito mais que perfeito do Modo Indicativo. 
b) pretérito perfeito do Modo Indicativo, pretérito imperfeito do Modo 
Subjuntivo, presente do Modo Indicativo. 
c) pretérito imperfeito do Modo Subjuntivo, pretérito perfeito do Modo 
Indicativo, pretérito imperfeito do Modo Indicativo. 
d) presente do Modo Indicativo, pretérito perfeito do Modo Indicativo, pretérito 
imperfeito do Modo Subjuntivo. 
e) pretérito mais que perfeito do Modo Indicativo, pretérito imperfeito do Modo 
Indicativo, pretérito perfeito do Modo Indicativo. 
 
 
Leia o texto a seguir para responder a questão 4: 
 

POR QUE CRIANÇA NÃO PODE TRABALHAR? 
 

         Criança não pode trabalhar por um motivo simples: porque ela está muito 
ocupada sendo criança. Ser criança é ter a liberdade de fazer uma porção de 
coisas: ir à escola, brincar, ler, praticar esportes, conviver com outras crianças. 
Ser criança é ser livre para inventar brincadeiras, fazer descobertas e, aos 
pouquinhos, aprender a ler o mundo.  
            Quando uma criança trabalha, não sobra tempo para brincar e estudar. 
As crianças que trabalham, em vez de papel e lápis, usam enxadas e pás. Em 
vez de conviver com outras crianças na sala de aula, elas passam o dia cercadas 
de adultos, suando a camisa em lavouras, em carvoarias, em lares de estranhos, 
em lixões e nas ruas.  
      Muitas vezes, essas crianças se machucam trabalhando. Algumas carregam 
objetos ou sacos pesados, que lhes dão dores nos braços e nas costas. Outras se 
queimam, se cortam, ficam doentes. Para elas, a liberdade de brincar e estudar é 
somente um sonho, enquanto descansam para mais um dia de trabalho...  
         Para garantir que esses direitos sejam respeitados, foram criados os 
direitos da criança. No Brasil, esses direitos estão na lei: eles compõem o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  Segundo o ECA, toda criança tem 
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direito à vida e à saúde, à liberdade e à dignidade, à convivência com a família, 
à educação, ao lazer e a muitas outras coisas.  
         O ECA diz com todas as letras: abaixo dos 16 anos, é proibido trabalhar. 
Mas estar escrito na lei não é suficiente. É preciso que os governos, as famílias e 
as empresas estejam atentos e prontos a ajudar as crianças que trabalham, 
tirando-as dessas atividades, garantindo que elas possam estudar e ajudando 
suas famílias a acolhê-las com dignidade e carinho.  
Hélio Mattar. In: Folha de São Paulo, 2/3/2002.  

 
Questão 4 – Qual a ideia principal do texto? 
 
a) Falar da infância e suas brincadeiras; 
b) Comentar a responsabilidade de ser criança; 
c) Discutir sobre os direitos da criança, argumentando contra o trabalho infantil; 
d) Argumentar a favor do trabalho infantil; 
e) Informar o que é ser criança e quais deveres as crianças têm. 
 
Questão 5 – Considere as seguintes assertivas sobre algumas palavras da 
Língua Portuguesa: 
 
I. A diferença fonética entre pais e país justifica-se porque na primeira há um 
ditongo decrescente, enquanto na segunda há um hiato. 
II. As palavras já, até e lá são monossílabos tônicos, o que justifica sua 
acentuação gráfica. 
III. As palavras África, inúmeros e estatística pertencem ao mesmo grupo 
quanto à justificativa para o acento gráfico. 
IV. As palavras vitória e decorrências, consideradas tanto paroxítonas como 
oxítonas eventuais. 
 
Quais estão corretas? 
a) Apenas III.  
b) Apenas I e IV.  
c) Apenas I, II e III. 
d) Apenas I, III e IV.  
e) I, II, III e IV. 
 
Questão 6 -  " É uma espécie... nova... completamente nova! Mas já tem 
nome... Batizei-a logo... Vou-lhe mostrar...". Sob o ponto de vista morfológico, 
as palavras destacadas correspondem pela ordem, a: 
 
a) conjunção, advérbio, pronome, pronome 
b) conjunção, preposição, artigo, pronome 
c) advérbio, advérbio, pronome, pronome 
d) conjunção, interjeição, artigo, advérbio 
e) pronome, adjetivo, artigo, pronome 
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Leia o texto a seguir para responder à questão. 
 
Sobre a Vírgula 
Vírgula pode ser uma pausa… ou não: 
Não, espere. 
Não espere. 
Ela pode sumir com seu dinheiro: 
23,4. 
2,34. 
Pode ser autoritária: 
Aceito, obrigado. 
Aceito obrigado. 
Pode criar heróis: 
Isso só, ele resolve. 
Isso só ele resolve. 
E vilões: 
Esse, juiz, é corrupto. 
Esse juiz é corrupto. 
Ela pode ser a solução: 
Vamos perder, nada foi resolvido. 
Vamos perder nada, foi resolvido. 
A vírgula muda uma opinião: 
Não queremos saber. 
Não, queremos saber. 
Uma vírgula muda tudo. 
ABI: 100 anos lutando para que ninguém mude uma vírgula da sua informação. 
Disponível em: < http://www.luisnassif.com> Acesso em: 09 maio 2011 
 
Questão 7 – Aponte o par de frases a seguir em que a modificação no emprego 
da vírgula causa efeito semelhante ao que ocorre nas frases do texto da ABI 
(Associação Brasileira de Imprensa). 
 
a) Sem televisão você será um homem inteiramente novo. 
Sem televisão você será um homem, inteiramente, novo. 
 
b) Os telespectadores, cansados, caíram no sono. 
Os telespectadores cansados caíram no sono. 
 
c) Tenho o dever de não deixá-lo hoje em companhia da televisão. 
Tenho o dever de não deixá-lo, hoje, em companhia da televisão. 
 
d) Uma criança, que assista à TV sem orientação, será influenciada. 
Uma criança que assista à TV sem orientação será influenciada. 
 
e) Júlia vendeu, ontem, seu casaco. 
Júlia, ontem, vendeu seu casaco. 
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Questão 8 - Indique a alternativa na qual as palavras completam, corretamente, 
os espaços das frases abaixo. 
 
O adultério foi _____________________ do Código Penal. 
O congestionamento na Avenida Paulista paralisou o _____________________ 
de veículos por duas horas. 
Ao beber e dirigir, o condutor está ___________________ as leis de trânsito. 
Os condenados foram presos em ____________________ ao tentarem assaltar 
uma residência. 
 
a) descriminado – tráfego – infringindo – flagrante 
b) descriminado – tráfico – infringindo – fragrante 
c) discriminado – tráfego – infligindo – fragrante 
d) descriminado – tráfego – infligindo – flagrante 
e) discriminado – tráfico – infligindo – fragrante. 
 
Questão 9 - Assinale a alternativa que classifica corretamente o sujeito da 
oração a seguir: “Precisamos também ouvir e praticar as palavras de 
especialistas no assunto.”  
 
a) Sujeito Composto.  
b) Sujeito Indeterminado.  
c) Sujeito Simples.  
d) Sujeito Oculto ou desinencial. 
e) Oração sem sujeito. 
 
 
Questão 10 - Considerando a norma culta da língua portuguesa, assinale a 
alternativa em que a concordância está correta:  
 
a) Concluído as questões da prova objetiva, a maioria dos candidatos passou 
imediatamente a elaborar a redação. Na sala, não se ouvia qualquer ruídos, a 
não ser o do virar das folhas do caderno de questões.  
b) Concluídas as questões da prova objetiva, a maioria dos candidatos passou 
imediatamente a elaborar a redação. Na sala, não se ouviam quaisquer ruídos, a 
não ser o do virar das folhas do caderno de questões.  
c) Concluída as questões da prova objetiva, a maioria dos candidatos passaram 
imediatamente a elaborar a redação. Na sala, não se ouvia quaisquer ruídos, a 
não ser o do virar das folhas do caderno de questões.  
d) Haviam bastantes candidatos que já tinham terminado a redação, pois optou 
por fazê-la primeiro.  
e) Havia bastante candidatos que já tinha terminado a redação, pois optaram por 
fazê-la primeiro. 
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ESTATUTO DA 
CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 

 
 

Questão 11 – Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90), 
considera-se em idade de criança e adolescente, respectivamente: 
a) Criança a pessoa até doze anos de idade incompletos, adolescente aquela 

entre doze e dezoito anos de idade. 
b) Criança a pessoa até 14 anos de idade incompletos, adolescente até 18 anos 

completos. 
c) Criança a pessoa até dez anos de idade, adolescente até 16 anos de idade. 
d) Criança a pessoa até 12 anos de idade, adolescente até 14 anos de idade. 
e) Criança a pessoa até 12 anos de idade completos, adolescente até 18 anos de 

idade incompletos. 

 
Questão 12 – Analise as assertivas abaixo, assinalando a alternativa correta. A 
garantia de prioridade, expressa no parágrafo único do artigo 4º da Lei 8069/90, 
compreende: 
I – Precedência de atendimento nos serviços públicos de relevância pública; 
II – Destinação privilegiada de recursos privados e públicos nas áreas 
relacionadas com a proteção; 
III – Primazia de receber proteção e socorro, em quaisquer circunstâncias; 
IV – Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 
Estão corretas: 
a) I, II, IV. 
b) IV. 
c) III. 
d) I, III e IV. 
e) II 
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Questão 13 - No que tange ao direito à convivência familiar e comunitária das 
crianças e dos adolescentes, assinale a alternativa CORRETA: 
a) É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua 

família e, preferencialmente, em família substituta, assegurada a convivência 
familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento 
integral. 

b) 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. 

c) Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de 
acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, 
a cada 3 (três) meses, 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 
pela colocação em família substituta. 

d) A manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente em família 
substituta terá preferência em relação a qualquer outra providência. 

e) Será garantida a convivência da criança ou do adolescente com a família 
extensa por meio de visitas periódicas promovidas pelo Ministério Público, 
independente de autorização judicial. 

 
Questão 14 - Quanto ao poder familiar, analise as assertivas abaixo, 
identificando a INCORRETA. 

a) A falta ou a carência de recursos materiais constitui motivo suficiente para a 
perda ou a suspensão do poder familiar. 

b) Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os 
mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações 
discriminatórias relativas à filiação. 

c) O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela 
mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles 
o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária 
competente para a solução da divergência. 

d) 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. 

e) A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e 
responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, 
devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e 
culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos no ECA. 
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Questão 15 - A colocação em família substituta far-se-á: 
a) Mediante tutela 
b) Mediante tutela, curatela ou adoção, independentemente da situação jurídica 

da criança e do adolescente. 
c) Mediante curatela 
d) Mediante parecer do Conselheiro Tutelar, dependendo da situação jurídica da 

criança e do adolescente. 
e) Mediante Adoção 

 
Questão 16 – Quanto ao instituto da adoção, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Podem adotar os maiores de 16 (dezesseis) anos, independentemente do 

estado civil. 
b) Podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. 
c) O adotante há de ser, pelo menos, vinte e seis anos mais velho do que o 

adotando. 
d) A adoção não depende do consentimento dos pais ou do representante legal 

do adotando. 
e) Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados 

civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da 
família. 
 

Questão 17 – Segundo o 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. Analise as afirmações a seguir 
e assinale a alternativa CORRETA. 
a) Serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social de garantia de 

proteção social compartilhada e de prevenção e redução de violações de 
direitos, seus agravamentos ou reincidências 

b) Dentre as linhas de ação da política de atendimento podem ser citadas as 
políticas sociais básicas. 

c) serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial 
prestados exclusivamente às vítimas de negligência. 

d) serviço de identificação e localização de família extensa, responsável, 
crianças ou adolescentes desaparecidos. 

e) proteção jurídico-social por entidades que prestem serviço de assistência 
judiciária gratuita. 
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Questão 18 - São atribuições do Conselho Tutelar EXCETO: 
a) Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 98 a 105, 

aplicando as medidas previstas no artigo 101, incisos I até VII; 
b) Atender e aconselhar os pois ou responsáveis, aplicando as medidas previstas 

no artigo 129, inciso I até VI; 
c) Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária dentre as 

previstas no artigo 101, de I a VI, para adolescente autor de ato infracional; 
d) Assessorar o Poder executivo local na elaboração da proposta orçamentária 

para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente; 

e) Representar em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos 
previsto no artigo 220, § 3 º, inciso II da Constituição Federal. 

 

 
Questão 19- A Justiça da Infância e Juventude é competente para: 
a) Aplicar penalidades judicial nos casos de infrações contra a norma de conduta 

pública ou proteção à criança ou adolescente. 
b) Conhecer as ações de restituição de pátrio poder, perda modificação da tutela, 

curatela e guarda. 
c) Conceder a emancipação financeira, nos termos de Lei Civil, mesmo que os 

pais não concordem. 
d) Conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para 

apuração de ato infracional atribuído a adolescente , aplicando as medidas 
cabíveis. 

e) Conhecer de pedidos de liberdade condicional e seus incidentes. 
 

 
Questão 20 - Verificada a prática de ato infracional, autoridade competente 
poderá aplicar as seguintes medidas: Analisando as alternativas a baixo assinale a 
correta: 
I- Advertência. 
II- Obrigação de não reparar o dano. 
III- Internação em estabelecimento prisional. 
IV- Qualquer medida prevista no artigo 101, incisos I até o inciso VIII. 
V- Prestação de serviço à comunidade. 
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Analisando as alternativas a cima assinale a correta: 
a) I, IV, V estão corretas 
b) III, IV, V estão corretas 
c) I e V estão corretas 
d) III e IV estão corretas 
e) Apenas a I está correta 

 
Questão 21–Assinale a alternativa CORRETA: são direitos do adolescente 
privado de liberdade, entre outros os seguintes 
a) Ser informado de sua situação processual, mesmo sem autorização. 
b) Não ter acesso aos meios de comunicação social. 
c) Peticionar diretamente a qualquer autoridade. 
d) Receber assistência financeira, segundo sua crença, mesmo que assim não o 

deseje. 
e) Corresponder-se somente com o juiz. 

 
Questão 22 - Nos termos da Lei nº 8.069/90, NÃO é proibida a venda à criança 
ou ao adolescente de: 
a) Armas, munições e explosivos. 
b) Fogos de estampido e de artifício incapazes de provocar qualquer dano físico. 
c) Bebidas alcoólicas. 
d) Produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica 
ainda que por utilização indevida. 
e) Bilhetes lotéricos e equivalentes. 

 
Questão 23 - Em relação ao Conselho Tutelar, conforme estipula o ECA, NÃO é 
correto afirmar que: 
a) É órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela 
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, 
definidos na referida Lei. 
b) Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de 
funcionamento do Conselho Tutelar. 
c) Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, são exigidos os seguintes 
requisitos: reconhecida idoneidade moral; idade superior a vinte e um anos; 
residir no município. 
d) O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público 
relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. 
e) Em cada Município haverá um Conselho Tutelar como órgão integrante da 
administração pública local, composto de quatro membros escolhidos pela 
população local para mandato de dois anos. 
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Questão 24 - A criança e o adolescente têm direito ao respeito. Este abrange, 
entre outros aspectos, segundo o disposto no Estatuto da Criança e do 
Adolescente,EXCETO. 
a) A preservação dos espaços e objetos pessoais. 
b) A possibilidade de ir e vir sem restrições. 
c) A participação na vida política e comunitária ilimitadamente. 
d) A isenção de qualquer responsabilidade por seus atos. 
e) O fornecimento gratuito de uniforme escolar. 

 
Questão 25 - Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069 de 
13 de julho de 1990, assinale a alternativa INCORRETA: 
A) Os filhos havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os 
mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações 
discriminatórias relativas à filiação. 
b) Às mães submetidas à medida privativa de liberdade é garantido o direito 
de aleitamento materno. 
c) Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção a saúde da gestante são 
obrigados a manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a 
permanência junto a mãe. 
d) Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de 
acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, 
a cada doze meses. 
e) Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra a criança ou 
adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao conselho tutelar. 

 
Questão 26 - Ao adolescente que praticar ato infracional podem ser aplicadas 
medidas socioeducativas, considerando a sua capacidade de cumpri-la, as 
circunstancias e a gravidade da infração. À medida que visa promover 
socialmente o jovem e sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os 
em programa comunitário de assistência social, entre outros, supervisionando 
a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, corresponde a: 
a) Liberdade assistida. 
b) Advertência. 
c) Obrigação de reparar o dano. 
d) Prestação de serviços à comunidade. 
e) Inserção em regime de semiliberdade. 
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Questão 27- Da apuração de ato infracional cometido por adolescente, pode-
se afirmar que 
a) O adolescente a quem se atribua autoria do ato infracional poderá ser 
conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículos policiais. 

b) Em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou 
grave ameaça à pessoa, a autoridade policial poderá lavrar auto de apreensão, 
sem- oitiva de testemunhas. 
c) Sendo impossível a apresentação imediata do adolescente, a autoridade 
policial o encaminhará para o domicílio de seus pais ou responsável. 
d) O prazo máximo, prorrogável por igual período, para a conclusão do 
procedimento, estando o adolescente internado provisoriamente será de 60 
(sessenta) dias. 
e) O sendo localizado o adolescente, a autoridade judiciária expedirá 
mandado de busca e apreensão, determinando o sobrestamento do feito, até a 
efetiva apresentação. 
 

 
Questão 28- De acordo com o Estatutoda Criança e do Adolescente: 
Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção 
penal. Estamos falando do artigo: 
a) Artigo 101 
b) Artigo 102 
c) Artigo 103 
d) Artigo 104 
e) Artigo 105 

 
Questão 29 -Realizar a prevenção de ocorrência de ameaça ou violação 
dos direitos da criança e do adolescente é dever de quem? 
a) Da sociedade. 
b) Do estado. 
c) Dos pais. 
d) Do município 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

Questão 30 - Dentre as medidas socioeducativas, a que se mostra com 
melhores condições de êxito, por interferir na realidade social e familiar do 
adolescente, é: 
a) Prestação de serviços à comunidade. 
b) Liberdade assistida. 
c) Reparação do dano. 
d) Inserção em regime de semiliberdade. 
e) Advertência e psicoterapia dos pais. 
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Questão 31 - A Lei Nº 8.069, de 13 de Julho de 1990 dispõe sobre o Estatuto 
da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Sobre esta lei é correto 
afirmar que: 
a) A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade 
como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de 
direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. 

b) É proibido qualquer trabalho a menores de dez anos de idade, salvo na 
condição de aprendiz. 
c) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até catorze anos 
de idade incompletos, e adolescente aquela entre catorze e dezoito anos de 
idade. 
d) A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante 
apenas a efetivação de medidas restritas às responsabilidades familiares que 
permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em 
condições dignas de existência. 
e) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até dezesseis anos 
de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 
idade. 

 
Questão 32-Sempre que um crime bárbaro é cometido por um adolescente, a 
imprensa retoma os debates sobre maioridade penal e período máximo de 
internação de adolescente autor de ato infracional. No Brasil, a maioridade 
penal começa a partir dos 18 anos de idade. De acordo com o artigo 121 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, em nenhuma hipótese, o período 
máximo de internação excederá a: 
a) Dez anos. 
b) Cinco anos. 
c) Quatro anos. 
d) Três anos. 
e) Dois anos. 

 
Questão 33 -Considere as seguintes assertivas a respeito do Direito à 
Convivência Familiar e Comunitária, previsto no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei n° 8.069/90: 
I- A colocação de maior de dez anos em família substituta depende do 

consentimento, colhido em audiência, da criança ou adolescente. 
II- A colocação em família substituta admitirá transferência da criança ou 

adolescente a entidades governamentais, sem autorização judicial, vedada, 
em qualquer hipótese a transferência a terceiros. 

III-A colocação em família substituta estrangeira constitui medida 
excepcional, somente admissível na modalidade de adoção. 

IV-  Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará compromisso de 
bem e fielmente desempenhar o encargo, mediante termo nos autos. 
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Está CORRETO o que se afirmar APENAS em 
 

a) II, III e IV. 
b) I, III e IV. 
c) I, II e IV. 
d) I, II e III. 
e) III e IV. 

 
Questão 34 -De acordo com o artigo 54 do ECA, é dever do Estado assegurar 
à criança: 
a) A urgente obrigatoriedade do ensino médio. 
b) Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. 
c) O oferecimento, no ensino fundamental, de programas de uniforme e 
transporte escolar. 
d) O direito de escolha da escola pública de seu interesse, para fins de 

matrícula. 
e) Exame médico gratuito na escola e primeira série do ensino fundamental. 

 
Questão 35 -Os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente 
constituem o principal instrumento do modelo de gestão proposto pela lei 
8.069/90, seu CORRETO funcionamento exige: 
a) Que delibere sobre matéria privativa de outros âmbitos da administração 

pública. 
b) Que seus membros sejam indicados apenas pelas organizações

 não- governamentais. 
c) Que seus membros sejam indicados apenas pelas

 organizações governamentais. 
d) Fiscalizar as ações do Conselho Tutelar. 
e) Adoção de medidas descentralizadas, articuladoras e participativas. 
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