
1. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Qualquer 
reclamação somente será aceita até os 30 minutos iniciais.

2. A prova terá duração de 3 (três) horas, tendo início às 09:00hs e terminando às 12:00hs. 

3. A prova consis�rá de 20 questões com cinco alterna�vas (A, B, C, D e E), das quais apenas uma é verdadeira.

4. Leia atentamente cada questão e escolha a alterna�va, marcando sua resposta no cartão-resposta, cobrindo 
inteiramente todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada. U�lize somente caneta de �nta azul ou 
preta. Ex.:

5. Marque apenas UMA alterna�va para cada questão, mais de uma alterna�va assinalada implicará anulação 
dessa questão.

6. O cartão-resposta não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto a assinatura e o número 
do RG do candidato, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais des�nados às respostas.

7. Durante a prova é proibido o intercâmbio e o emprés�mo de material de qualquer natureza entre os 
candidatos. A fraude ou tenta�va, a indisciplina, o desrespeito aos fiscais encarregadas dos trabalhos são faltas 
que desclassificarão o candidato.

8. Não será permi�da a consulta à legislação, livros, apontamentos, resumos e rascunhos, ou uso de qualquer 
equipamento eletrônico (como por exemplo, celulares, tablets, computadores portáteis, etc).

9. Não será permi�da a saída do candidato do local de prova antes de decorrida 01 (uma) hora do início da prova.

10. Ao terminar, o candidato deverá entregar ao fiscal o caderno de prova e o cartão-resposta assinado, sendo 
este o único documento válido para correção.

11.  Na segunda-feira, dia 20 de julho, às 08:00hs, será divulgado o gabarito no site do CONSEC 
(www.consec.rn.gov.br/)



1) Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 
nº 8.069/90, assegurar, com absoluta prioridade, a 
efe�vação 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, é dever:
(a)  da família, da comunidade, da sociedade em geral e 
do poder público.
(b) somente dos pais.
(c ) apenas da família e do poder público.
(d) exclusivamente do poder público.
(e) nenhuma das alterna�vas está correta. 

2) A garan�a de prioridade compreende:
(a) primazia de receber proteção e socorro em 
quaisquer circunstâncias.
(b) precedência de atendimento nos serviços públicos 
ou de relevância pública.
(c) preferência na formulação e na execução das 
polí�cas sociais públicas.
(d) des�nação privilegiada de recursos públicos nas 
áreas relacionadas com a proteção à infância e à 
juventude. 
(e) todas as alterna�vas estão corretas.

3) As gestantes ou mães que manifestem interesse 
em entregar seus filhos para adoção serão 
obrigatoriamente encaminhadas para:
(a) Conselho Tutelar.
(b) Centro de Referência Especializada de Assistência 
Social - CREAS.
(c ) Jus�ça da Infância e da Juventude.
(d) Ministério Público.
(e) Centro de Referência da Assistência Social - CRAS.

4) É dever do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, exceto:
(a) ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive 
para os que a ele não �veram 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) atendimento em creche e pré-escola às crianças de 
zero a treze anos de idade.
(e) oferta de ensino noturno regular, adequado às 
condições do adolescente trabalhador.

5) Não é proibida a venda à criança ou ao adolescente:
(a) armas, munições e explosivos.
(b) bebidas alcoólicas.
(c) produtos cujos componentes possam causar dependência 
�sica ou psíquica ainda que por u�lização indevida.

(d) fogos de estampido e de ar��cio, exceto aqueles 
que pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de 
provocar qualquer dano �sico em caso de u�lização 
indevida.
(e) revistas e car�lhas educa�vas.

6) Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
em relação à medida socioeduca�va Da Liberdade 
Assis�da, é correto afirmar que:
(a) será aplicada sempre que se afigurar a medida mais 
adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar 
o adolescente.
(b) será escolhida por deixar o adolescente privado de 
sua liberdade.
(c) como forma de transição para o meio fechado, 
possibilitada a realização de a�vidades externas, 
independentemente de autorização judicial.
(d) será aplicada em regime de semiliberdade para o 
fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente.
(e) nenhuma das alterna�vas está correta. 

7) Em observância ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente, que no Capítulo V versa acerca do 
Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho, 
assinale abaixo o texto correto do art. 60º. 
(a) É interditado qualquer trabalho a menores de vinte 
anos, salvo a par�r dos dezenove anos, na condição de 
aprendiz.
(b) É proibido qualquer trabalho a menores de 
quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz.
(c ) É permi�do trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
aos maiores de dez anos.
(d) É liberado o trabalho noturno de menores de 10 
anos,  sa lvo se es�verem acompanhados de 
Conselheiro Tutelar oo Promotor de Jus�ça.
(e) todas as alterna�vas estão corretas. 

8) Ar�culado e sincrônico, o Sistema de Garan�as de 
Direitos da Criança e do Adolescente estrutura-se em 
três grandes eixos estratégicos de atuação: DEFESA, 
PROMOÇÃO E CONTROLE. Essa divisão nos ajuda a 
entender em quais campos age cada ator envolvido. 
Assinale a alterna�va correta que iden�fica em qual 
eixo o Conselho Tutelar e o Ministério Público são 
iden�ficados.
(a) em eixo diferenciado dos existentes no Sistema de 
Garan�as.
(b) no EIXO da DEFESA dos interesses das crianças e 
adolescentes.
(c) na PROMOÇÃO de congressos.
(d) no CONTROLE dos gastos das secretarias de obras 
públicas.
(e) nenhuma das alterna�vas está correta. 



9) O Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza 
no seu art. 18-A “A criança e o adolescente têm o 
direito de ser educado e cuidado sem o uso de cas�go 
�sico ou de tratamento cruel ou degradante, como 
forma de correção, disciplina, educação ou qualquer 
outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da 
família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes 
públicos executores de medidas socioeduca�vas ou 
por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, 
tratá-los, educá-los ou protegê-los. 
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se:
I - cas�go �sico: ação de natureza disciplinar ou 
puni�va aplicada com o uso da força �sica sobre a 
criança ou o adolescente que resulte em:
    a) sofrimento �sico; ou
    b) lesão;
II - tratamento cruel ou degradante: conduta ou 
forma cruel de tratamento em relação à criança ou ao 
adolescente que: 
    a) humilhe; ou
    b) ameace gravemente; ou
    c) ridicularize.”
Assim sendo, assinale abaixo a alterna�va correta que 
iden�fica a Lei que incluiu o ar�go acima iden�ficado 
no Estatuto da Criança e do Adolescente:
(a) Lei nº 12.594 de 2012 – Ins�tui o Sistema Nacional 
de Atendimento Socioeduca�vo (SINASE), regulamenta 
a execução das medidas socioeduca�vas des�nadas a 
adolescente que pra�que ato infracional.
(b)  Lei nº 12.010 de 2009 – Dispõe sobre o 
aperfeiçoamento da sistemá�ca prevista para garan�a 
do direito à convivência familiar a todas as crianças e 
adolescentes, na forma prevista pela LeiLei Lei no Lei 
n8.069,Lei n8.069, Lei n8.069, deLei n8.069, de Lei 
n8.069, de 13Lei n8.069, de 13 Lei n8.069, de 13 deLei 
n8.069, de 13 de Lei n8.069, de 13 de julhoLei n8.069, 
de 13 de julho Lei n8.069, de 13 de julho deLei n8.069, 
de 13 de julho de Lei n8.069, de 13 de julho de 1990, 
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.  
(c) Lei nº 13.010 de 2014 - Altera a Lei no 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 
para estabelecer o direito da criança e do adolescente 
de serem educados e cuidados sem o uso de cas�gos 
�sicos ou de tratamento cruel ou degradante.
(d)  Lei n. 6.697 de 1979, que ins�tui o Código de 
Menores .
(e) todas as alterna�vas estão corretas. 

10) Não são impedidos de servir no mesmo Conselho: 
(a) marido e mulher.
(b) �o e sobrinho.
(c ) sogro e genro ou nora.
(d) irmãos.
(e) primos.

11) A colocação em família subs�tuta far-se-á 
mediante:
(a) guarda, tutela e doação.
(b) guarda, tutela e emancipação.
(c ) guarda, tutela e adoção.
(d) guarda, tutela e determinação do Conselho Tutelar.
(e) guarda compar�lhada.

12) Na parceria Conselho Tutelar e escola de ensino 
fundamental, os dirigentes destas devem comunicar 
os casos abaixo, de acordo com o Art. 56 do ECA, 
exceto:
(a) maus-tratos envolvendo seus alunos.
(b) reiteração de faltas injus�ficadas e de evasão 
escolar, esgotados os recursos escolares.
(c ) elevados níveis de repetência.
(d) ausência dos �os no acompanhamento do processo 
pedagógico dos seus sobrinhos matriculados em escola pública. 
(e) todas as alterna�vas estão corretas. 

13) De acordo com o Art. 53 do ECA, “A criança e o 
adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o 
exercício da cidadania e qualificação para o trabalho 
[...]”. Assim, à criança e ao adolescente são 
assegurados, no âmbito da educação:
I – Igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola;
II – Acesso à escola pública e gratuita localizada em 
bairro a ser designado exclusivamente pela 
Secretaria de Educação;
III – Direito de ser respeitado por seus educadores;
IV – Proibição de par�cipar em en�dades estudan�s 
ou sindicais. 
Nesse sen�do, após a leitura das afirma�vas, 
assinale a alterna�va que esteja correta:
(a) I, II e III estão corretas.
(b) II e IV estão corretas.
(c ) I e III estão corretas.
(d) somente a II está correta.
(e) todas estão corretas. 

14) No Art. 54 do ECA é dever do Estado assegurar em 
relação aos processos educa�vos das crianças e dos 
adolescentes:
(a) ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
exclusivamente para os alunos em idade apropriada.
(b) atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente na rede 
regular de ensino. 
(c) oferta de ensino noturno regular somente para as 
crianças, em dias alternados.
(d) atendimento em creche e pré-escola às crianças a 
par�r dos seis anos até dez anos de idade.
(e) todas estão corretas.



15) O Art. 70-A do ECA trata do dever de todos para 
prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos 
direitos da criança e do adolescente. Assim sendo, 
assinale a alterna�va correta no que diz respeito às 
ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios no tocante a essa prevenção.
(a) apoiar e incen�var às prá�cas de resolução pacífica 
de conflitos que envolvam violência contra a criança e o 
adolescente.
(b) incluir, nas polí�cas públicas, ações que visem 
assegurar parcialmente os direitos da criança e do 
adolescente, desde a atenção pré-natal,  autorizados 
por vezes cas�gos �sicos. 
(c) promover campanhas educa�vas anualmente para 
a divulgação do direito da criança e do adolescente de 
serem educados e cuidados com o uso de cas�go �sico, 
mas sem tratamento cruel ou degradante.
(d) Integrar apenas os órgãos do Poder Judiciário e o do 
Ministério Público para atuar na promoção, proteção e 
defesa dos direitos da criança e do adolescente, 
deixando de fora os Conselhos Tutelares.
(e) nenhuma das alterna�vas está correta. 

16) Assinale a alterna�va correta quanto aos atos 
infracionais:
(a) considera-se ato infracional a conduta descrita 
como crime ou contravenção penal.
(b) são penalmente inimputáveis os menores de 
quatorze anos, sujeitos exclusivamente às medidas 
socioeduca�vas.
(c) a internação é medida de acolhimento familiar, por 
90 (noventa) dias, aplicada pelo Conselho Tutelar em 
razão da prá�ca de furto simples.
(d) o criança que pra�ca ato infracional pode ser 
responsabilizada e com isso cumprir medida socioeduca�va 
de internação, ficando privada de sua liberdade.
(e) nenhuma das alterna�vas está correta. 

17) De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) são medidas socioeduca�vas 
aplicáveis ao adolescente que comente ato 
infracional:
(a) advertência, tutela, internação, acolhimento 
ins�tucional e medida prote�va.
(b) prestação de serviço à comunidade, internação e 
liberdade assis�da. 
(c) prestação de serviço à comunidade, adoção e tutela.
(d) internação, liberdade assis�da, tutela e guarda.
(e) nenhuma das alterna�vas está correta.

18) Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
em relação à colocação em família subs�tuta, é 
correto afirmar que:
(a) cabe ao Conselho Tutelar entregar uma criança à 
adoção.

(b) uma en�dade não-governamental pode adotar uma 
criança sem autorização judicial.
(c) a adoção pode ser realizada por um pessoa menor 
de 15 anos, desde que efetue o pedido junto ao 
Conselho Tutelar.
(d) a adoção de crianças por candidatos estrangeiros é 
preferencial, mesmo que eles não estejam inscritos no 
cadastro.
(e) nenhuma das respostas anteriores está correta.

19) Sobre o Conselho Tutelar, assinale a alterna�va  
incorreta:
(a) foi ins�tuído na perspec�va de desjudicializar e 
agilizar o atendimento de crianças, adolescentes e 
famílias em risco social.
(b) possui autonomia funcional, não estando 
subordinado ao Prefeito, ao Ministério Público e/ou ao 
Juiz da Infância e da Juventude.
(c) pode promover diretamente a execução de suas 
decisões sem necessidade de recorrer ao Poder 
Judiciário, tendo a prerroga�va de requisitar serviços 
públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, 
previdência, trabalho e segurança.
(d) sempre que entender necessário, pode promover o 
afastamento de criança ou adolescente de sua família 
de origem e seu subsequente acolhimento ins�tucional, 
inclusive determinar adoções.
(e) tem o poder-dever de assessorar o Poder Execu�vo 
local na elaboração da proposta orçamentária para 
planos e programas des�nados ao atendimento de 
crianças e adolescentes.

20) São atribuições do Conselho Tutelar, exceto:
(a) atender as crianças e adolescentes nas hipóteses 
previstas nos arts. 98 e 105, aplicando as medidas 
previstas no art. 101, I a VII.
(b) atender e aconselhar os pais ou responsável, 
aplicando as medidas previstas no art. 129, I a VII.
(c) encaminhar ao Ministério Público no�cia de fato 
que cons�tua infração administra�va ou penal contra 
os direitos da criança ou adolescente.
(d) encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua 
competência.
(e) Realizar acompanhamento escolar referente às 
notas de crianças e adolescentes. 


