
                                                            

PROVA PARA CANDIDATO A CONSELHEIRO (A) TUTELAR

MUNICIPIO: FRANCISCO BELTRÃO      DATA: 04/08/2019

ANTES DE FOLHAR O CADERNO DE PROVA LEIA AS INSTRUÇÕES

01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser

colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular devidamente desligado. 

02 – Não será permitido consulta a qualquer material.  

03 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos, caso

necessite ir ao banheiro, comunique o fiscal da sala em voz alta.

04 - A duração da prova é de 04 (quatro) horas, incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno e

o Cartão Resposta. No cartão resposta deve-se assinalar com um X a opção considerada correta

pelo candidato.

05 -  O Caderno de  Provas  consta  com 30 (trinta)  questões  objetivas  de  múltipla  escolha,  com

04  (quatro) alternativas de resposta, A, B, C e D, sendo que apenas uma é correta e questões

descritivas. 

06 – As duas questões descritivas e as 28 questões de múltipla escolha valem 0,35 (trinta e cinco

décimos) cada, as 5 questões de informática e  5 de língua portuguesa valem 0,30 (trinta décimos),

totalizando 10 (dez) pontos.

07 - Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o

Caderno de Provas possui 10 folhas, incluindo 2 folhas para as perguntas descritivas. Ainda, à parte,

um cartão resposta. Caso o material esteja incompleto ou tenha qualquer imperfeição, o candidato

deverá informar tal ocorrência ao fiscal.   

08 - O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas após 45 (quarenta e cinco)

minutos do início da prova. Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que

todos (os três) entreguem as provas.

09 – Ao terminar a prova o candidato deverá entregar o caderno de prova, a folha das respostas

descritivas e o cartão resposta, ambos devidamente assinados. 

10 - O candidato levará consigo apenas o gabarito transcrito em folha entregue pela coordenação da

prova. 

11 - O gabarito oficial da prova será público junto a imprensa oficial no dia 06 de agosto de 2019. Já

o gabarito preliminar será disponibilizado no dia 05 de agosto, junto a sala dos conselhos. 

12 – O resultado de aprovação dos candidatos da prova objetiva, será divulgado no dia 06 de agosto

de 2019, no site oficial da prefeitura Municipal de Francisco Beltrão - PR.  

13 – Caso o candidato entender a necessidade de impetrar recurso, o mesmo deverá ser feito junto

ao  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  por  escrito,  no  prazo  de  até

13/08/2019 à 14/08/2019. 

Francisco Beltrão – PR, 04 de agosto de 2019.  

___________________________

Candidato ao Conselho Tutelar
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PROVA DE INFORMÁTICA 

1) Na elaboração e formatação de documentos oficiais, segundo a Norma ABNT, quais
fontes devem utilizadas e qual tamanho recomendado?

a) Calibri ou Century, tamanho 12.
b) Times New Roman ou Calibri, tamanho 10.
c) Arial ou Arial Black, tamanho 12.
d) Arial ou Times New Roman, tamanho 12.

2) O processador de texto Word do Microsoft Office permite o alinhamento dos parágrafos
à direita e à esquerda simultaneamente através da opção:

a) Centralizar ou justificar.
b) Centralizar, apenas.
c) Justificar, apenas.
d) Alinhar na horizontal, apenas.

3) Paulo utiliza em seu trabalho o editor de texto Microsoft Word 2016 para produzir os
documentos da sua instituição. Certo dia Paulo digitou um documento contendo 10
páginas de texto,  porém,  precisou imprimir  apenas as páginas 1,  3,  5,  6  e  7.  Para
imprimir apenas essas páginas, Paulo clicou no Menu Arquivo, na opção Imprimir e, na
divisão  Configurações,  selecionou  a  opção  Imprimir  Intervalo  Personalizado.  Em
seguida, no campo Páginas, digitou:

a) 1,3,5-7 e clicou no botão Imprimir.
b) 1;3-5;7 e clicou na opção enviar para a Impressora.
c) 1−3,5-10 e clicou no botão Imprimir.
d) 1+3,5;7 e clicou na opção enviar para a Impressora.

4) No  Microsoft  Word  ou  no  Microsoft  Excel,  a  combinação  das  teclas  Crtl+T
pressionadas com um documento aberto, tem a finalidade de:

a) Imprimir.
b) Abrir um documento.
c) Selecionar tudo.
d) Criar um novo documento.

5) No Microsoft Excel, temos a seguinte fórmula na célula C1: =A1-B2. Já ná célula C2 
temos a fórmula: =A2*B1. Conforme o quadro abaixo, quais os resultados esperados 
para as células C1 e C2:

a) 14 e 60, respectivamente;
b) 100 e 4, respectivamente;
c) 4 e 75, respectivamente;
d) 33 e 66, respectivamente;

PROVA DE LINGUA PORTUGUESA 

06) Em que item há um erro de concordância verbal:
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a) Esta pessoa foi uma das que mais sofreu no caso.
b) Eu com o meu amigo José encontramos a criança.
c) Fazem dois meses que o visitei.
d) Fui eu quem apresentei esta solução para o problema.

07) Assinale a alternativa em que a divisão silábica de todas as palavras está correta:
A) e – nig – ma; su – bju – gar; rai – nha
B) co – lé – gi – o; pror – ro – gar; je – suí – ta
C) res – sur – gir; su – bli – nhar; fu – gi – u
D) cri-an-ça; mi – ú – da; sa – guões

08) Assinale a alternativa correta que preenche as lacunas da frase a seguir.

“O Prefeito que reside ___ Rua Afonso Pena corre o risco de ter seu ___ ___assim que o processo 
chegar ___ mãos do Juiz.

A) à - mandado caçado - as
B) à - mandato caçado - às
C) na - mandado cassado - as
D) na - mandato cassado – às

09) Em uma peça publicitária, cujo tema era sustentabilidade, apresentou o seguinte texto: 
“Garanta sua sacola retornável, sem sua AJUDA, o mundo é INSUSTENTÁVEL”, o autor 
procura convencer o leitor a:
A) Abraçar a campanha; Consumir produtos de modo responsável e ecológico.

B) evitar o consumo excessivo de produtos reutilizáveis.

C) assumir uma atitude reflexiva diante dos fenômenos naturais.

D) Nenhuma atitude individual vai tornar o mundo mais sustentável. 

10) Qual alternativa possui uma oração sem sujeito?

A) Tínhamos as mesmas aspirações

B) Está bastante frio em São Paulo.

C) Jonas está calado.

D) Viajei a fim de reencontrá-lo.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

11) O ECA regulamenta a adoção. Sobre a adoção é correto afirmar:

a) - A morte dos adotantes restabelece o poder familiar aos pais naturais;

b) - A adoção pode ser cancelada a qualquer tempo;

c) - É permitido adotar uma criança por qualquer cidadão sem a necessidade de consultar o Poder

Judiciário;

d)  –  Para  a  realização  da  adoção  não  é  necessário  o  consentimento  dos  pais  biológicos  e

responsáveis, o juiz tem poder de decisão sobre a adoção da criança ou do adolescente.

12) Conforme o Art. 5º do ECA, nenhuma criança ou adolescente será objeto de: 

a) Violência e exploração;

b) Crueldade e opressão;

c) Opressão;

d) Negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

13)  Com  base  na  legislação  atual  que  trata  da  violência  doméstica  contra  a  criança  e

adolescente, assinale a alternativa correta:

a) Quando atendido uma criança ou adolescente em situação de violência doméstica, a autoridade

policial deve levar imediatamente o agredido a delegacia independente do acompanhamento de um

responsável legal ou do Conselho Tutelar;

b) Não compete ao Conselho Tutelar atuar nos casos em que se identifica violência doméstica contra

criança e adolescente;

c) O juiz não pode determinar a inclusão da criança e/ou adolescente em unidade de acolhimento

institucional; 

d)  Identificado  a  violência  doméstica  contra  criança  e/ou  adolescente  o  juiz  pode  determinar  o

acolhimento da vítima como uma medida de proteção.

14) O Art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente trata das medidas socioeducativas a

serem  aplicadas  aos  adolescentes.  Assinale  a  alternativa  incorreta  sobre  as  medidas

socioeducativas.

a) Identificado o ato infracional a autoridade judiciária poderá aplicar a medida socioeducativa de

advertência;

b) Considera-se medida socioeducativa para adolescentes a prestação de serviço à comunidade;

c)  A  criança  e  o  adolescente  são  obrigadas  a  realizar  quaisquer  trabalhos  nas  medidas

socioeducativas, mesmo contra a vontade;

d) Liberdade Assistida é considerada uma medida socioeducativa.
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15) Com relação ao Conselho Tutelar é incorreto afirmar que:

a) Todas as decisões tomadas pelo Conselho Tutelar devem ser informadas ao Prefeito Municipal; 

b) O Conselho Tutelar é um dos operadores da política de atendimento a criança e ao adolescente;

c)  A atuação  do  Conselho  Tutelar  é  passível  de  fiscalização  com  objetivo  de  evitar  abusos  e

omissões;

d)  O  Conselho  Tutelar  pode  aplicar  medidas  e  requisitar  serviços  públicos  na  área  da  saúde,

educação, assistência social, previdência, trabalho e segurança.

16) Assinale a alternativa incorreta no que diz respeito às atribuições do Conselheiro Tutelar:

a) encaminhar ao Poder Judiciário os casos de sua competência;

b) requisitar certidão de nascimento e óbito;

c) expedir notificações;

d) regulamentar a situação de pensão alimentícia. 

17) São medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis pelo conselho tutelar, Art. 129 do ECA:

I- obrigação de encaminhar filho para tratamento especializado;

II - encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico;

III - destituição do poder familiar;

IV - obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar;

Assinale a opção correta:

a) apenas a I e IV corretas;
b) todas estão corretas;
c) I, II e IV corretas;
d) Apenas a opção IV é correta. 

18) Ao adolescente de 14 a 16 anos está autorizado ao trabalho:

a) em bares e boates;

b) em oficinas mecânicas;

c) como vendedor nas ruas;

d) como aprendiz;

19) Segundo o Art. 81 do ECA, é proibida a venda à criança ou ao adolescente de:

I - armas, munições e explosivos;

II - bebidas alcoólicas;

III  -  produtos  cujos  componentes  possam causar  dependência  física  ou  psíquica  ainda  que por

utilização indevida;
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IV-   fogos  de  estampido  e  de  artifício,  exceto  aqueles  que  pelo  seu  reduzido  potencial  sejam

incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida.

Assinale a opção que compreende a alternativa correta.

a) todas as opções estão corretas; 

b) apenas as alternativas I e IV estão corretas;

c) apenas as alternativas II e III estão corretas;

d) alternativa IV incorreta. 

20) Tendo como base o caso abaixo, de quem é a competência para atendimento imediato ao

caso:

“Chegou uma denúncia de que a mãe, Taina, encontra-se embriagada em sua casa. A genitora é

responsável por três filhos, 08 anos, 05 anos e 01 ano de idade. Devido o estado alcoólico da mãe,

as crianças encontram-se no lado externo da casa, sem agasalho e alimentação”. 

Assinale a opção correta:

a) Equipe do CAPS;

b) O Conselho Tutelar;

c) O Ministério Público;

d) A assistente social do município.

21) O ECA trata dos direitos fundamentais inerentes a criança e ao adolescente. Assinale a

alternativa que não compreende um direito fundamental da criança e do adolescente.

a) Direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer;

b) Direito à convivência familiar e comunitária;

c) Direito à vida e à saúde;

d) Direito ao trabalho com remuneração digna, por uma jornada de trabalho compreendida entre as

22 horas e cinco horas da manhã.

22)  De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa que você

entende não ser atribuições do Conselho Tutelar.

a) Encaminhar ao Ministério Público, somente quando solicitado, informações sobre a violação dos

direitos das crianças e dos adolescentes;

b) Acompanhar crianças e adolescentes em audiências, na ausência dos pais e responsáveis;

c) Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança e adolescente quando necessário;

d)  Atender  e  aconselhar  os  pais  ou responsáveis,  aplicando as  medidas pertinentes  aos pais  e

responsáveis.

23) Primando pela Proteção Integral o Estatuto da Criança e Adolescente garante:

6



                                                            

a) Destinação privilegiada de recursos públicos para proteção integral;
b) Preferência na formulação e execução das políticas sociais públicas;
c) Preferência no atendimento;
d) Todas as opções estão corretas. 

24) Sobre a autorização de viajar é correto afirmar: 

a) É  permitido  a  viagem  da  criança  e  ou  adolescente  sem  a  presença  dos  seus  guardiões,

independente do grau de parentesco e ou documentação que autorize a viagem. 

b) A viagem para  o  exterior  de  crianças  e  adolescentes  com terceiros,  só  será  permitida  se  tiver

autorização de pelo menos um dos guardiões, não necessitando autorização judicial.  
c) Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido em território

nacional poderá sair do País em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior.
d) A viagem ao exterior pode ser realizada independente da autorização dos guardiões, em qualquer

tempo. 

25) O Estatuto da Criança e do Adolescente trata do atendimento geral e especial a criança e

ao adolescente.  Considerando estes atendimentos,  assinale a  opção correta,  sobre o que

compreende estes atendimentos.

a) Atendimento geral é aquele ofertado apenas a população em situação de vulnerabilidade; 

b) Atendimento geral é aquele ofertado a toda a população de crianças e adolescentes independe de

condições econômicas e ou sociais. Já o atendimento especial é garantido ao usuário que necessita

de um atendimento/atenção especial em função do seu desenvolvimento bio-psico-social;

c)  Atendimento  especial  é  aquele  ofertado apenas  para  os  casos encaminhados  pelo  Conselho

Tutelar e com determinação do Ministério Público;

d) Atendimento geral e especial é garantido apenas para a população de crianças e adolescentes

que acessam o Sistema Único de Saúde. 

26) A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um

conjunto articulado de __________________________, conforme o Art. 86 do ECA. Assinale a

opção correta.

a) ações governamentais e não-governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos

municípios.

b) ações não governamentais apenas; 

c) ações de responsabilidades única e exclusivamente dos municípios;

d) ações de responsabilidades da sociedade civil e dos municípios. 

27) O Estatuto da Criança e do Adolescente trata do direito a Vida e Saúde, dentro deste

contexto é incorreto afirmar:
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a) Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de

maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar

da respectiva localidade.

b)  As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar  seus filhos para adoção serão

obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude.

c) É facultativo a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias.

d) É obrigatória a aplicação a todas as crianças, nos seus primeiros dezoito meses de vida, de

protocolo  ou outro  instrumento  construído com a  finalidade  de facilitar  a  detecção,  em consulta

pediátrica de acompanhamento da criança, de risco para o seu desenvolvimento psíquico.

28) As medidas de proteção à criança e adolescente são aplicadas sempre que os direitos

forem violados ou ameaçados conforme Art. 98 do ECA, exceto:

a) Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

b) Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis 

c) Em razão da sua conduta;

d) Em razão de sua condição de saúde mental;
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29) (Questão dissertativa) 

“Maria das Dores possui uma filha de 02 meses de idade, sendo que, em visita domiciliar  o

Conselho Tutelar identificou que Maria ainda não realizou a certidão de nascimento da criança, pois o

pai  não  quer  assumir  a  paternidade.  Também  identificou  que  a  mãe  não  possui  leite  materno

suficiente  para garantir  a  alimentação da criança,  além da família  residir  em um ambiente com

precárias condições de higiene”.

Com base no caso relatado, descreva quais os encaminhamentos e ou procedimentos que cabe

ao Conselho Tutelar frente ao caso, partindo das premissas previstas no Estatuto da Criança e do

Adolescente. 

30) (Questão dissertativa) 

A família  de  Pedro,  composta  por  três  filhos  com  idades  de  01  à  08  anos,  vivem  sob

condições de extrema pobreza, falta de higiene. Um dos filhos de Pedro, menino de 06 anos, possui

dificuldade na fala, não frequente nem um programa de atendimento e nem escola, sendo que o

agente de saúde percebendo solicitou uma visita do Conselho Tutelar. Em visita o Conselho Tutelar

identificou  que  o  infante  apresenta  muita  dificuldade  na  fala  e  aparentemente  problemas

psicológicos.

Com  base  no  caso  e  diante  das  prerrogativas  previstas  no  Estatuto  da  Criança  e  do

Adolescente, quais os encaminhamentos que o Conselho Tutelar deve realizar diante da situação? 
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