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Questionário Avaliativo
Processo Eleitoral Conselho Tutelar –
Nome: _______________________________________________________________________
1- Qual a disposição que trará o Estatuto da Criança e do Adolescente.
a)
b)
c)
d)

Proteção Integral à criança e ao adolescente
Proteção Integral somente à Criança
Proteção Integral somente ao Adolescente
Proteção parcial a criança e ao adolescente

2- Conforme art. 2º da Lei 8.069/90 ( ECA), considera-se ...” adolescente aquela entre doze e
dezoito anos de idade” em casos excepcional aplica-se a Lei a pessoa até que idade?
a)
b)
c)
d)

Entre 18 a 24 anos
Entre 18 a 22 anos
Entre 18 a 21 anos
Entre 18 a 20 anos

3- Em seu artigo 13 da Lei 8.069/90 , de que trata sob a suspeita ou confirmação de castigo
físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra a criança e ao adolescente,
esses casos deverão obrigatoriamente ser comunicado a qual órgão?
a)
b)
c)
d)

Polícia Civil
Policia Militar
Gabinete do Prefeito
Conselho Tutelar

4- O Conselho Tutelar é formado com quantos membros :
a)
b)
c)
d)

04 membros
06 membros
05 membros
06 membros

5- A realização da Vacinação das crianças é um procedimento que deve ser realizado sob qual
critério?
a)
b)
c)
d)

Obrigatório
Facultativo a critério dos familiares
Sob recomendação médica
Sob ordem expressa da justiça

6- O que é uma Família Natural:
a) Comunidade formada apenas pelos pais
b) Comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes;
c) Comunidade formada apenas pelos descendentes dos pais
d) Comunidade externa que a criança mantem contato de afinidade
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7- Em um processo de adoção há de se considerar alguns critérios para a efetividade do
ato, entre eles está a diferença de idade entre o adotante e do adotado. Qual a idade
mínima a ser observada e considerada nesse caso :
a)
b)
c)
d)

O adotante há de ser, pelo menos , 20 anos mais velho que o adotado;
O adotante há de ser, pelo menos , 18 anos mais velho que o adotado;
O adotante há de ser, pelo menos , 16 anos mais velho que o adotado;
O adotante há de ser, pelo menos , 15 anos mais velho que o adotado;

8- Cada município deverá ter no mínimo quantos Conselhos Tutelares instalados ?
a)
b)
c)
d)

01 Conselho Tutelar
01 Conselho que atuará na zona urbana e 01 na zona rural
02 Conselhos Tutelares
03 Conselhos Tutelares

9- O Processo de escolha dos Candidatos a Conselheiros Tutelares é realizado de que
forma?
a) Escolhidos pela população local para mandato de 05 anos
b) Escolhidos pela população local para mandato de 06 anos
c) Escolhidos pela população local para mandato de 04 anos
d) Escolhidos pelo prefeito para mandato de 04 anos
10- É permitido ao Candidato ao Conselheiro Tutelar “ Doar, oferecer, prometer ou
entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de
pequeno valor”. Essa afirmativa está...
a) Incorreta
b) Correta
11- Em caso de prática de ato Infracional , considera penalmente inimputáveis:
a) Apenas os menores de 12 anos
b) Os maiores de 12 e menores de 14 anos
c) Apenas os maiores de 16 anos
d) Os menores de 18 anos
12- São Medidas Sócio- Educativas:
IIIIIIIVV-

Advertência
Obrigação de reparar o dano
Prestação de serviços a comunidade
Liberdade assistida
Inserção em regime de semi-liberdade
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VIVIIa)
b)
c)
d)

Internação em estabelecimento educacional
Qualquer uma das previstas no art.101 I ao VI
Apenas I, II e III estão corretas
Apenas I, II, III e IV estão corretas
Apenas IV , V, VI estão corretas
Todas as alternativas estão corretas

13- O que consiste a medida Sócio –Educativa “ Obrigação de Reparar o Dano”:
a) O Adolescente infrator tem que restituir a coisa, ou promova seu ressarcimento,
por outra forma, compense o prejuízo a vítima;
b) O Adolescente receberá uma advertência verbal, que será reduzida a termo e
assinada;
c) O Adolescente infrator terá que realizar tarefas gratuitas de interesse geral;
d) O Adolescente terá sua liberdade privada, sujeito aos princípios de brevidade,
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento;
14- Quais direitos são assegurados ao Conselheiro Tutelar, previstos na Lei 8.069/1990
IIIIIIIVVVIa)
b)
c)
d)

Cobertura previdenciária;
Gozo de férias anuais remuneradas, acrescida de 1/3 do valor de
remuneração;
Licença- maternidade
Licença-parternidade
Gratificação natalina
14º salário
Apenas I está correta
I, II e III estão corretas
I, II, III e VI estão corretas
I, II, III, IV e V estão corretas

15- A realização do Processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar é
responsabilidade de quem executar?
a)
b)
c)
d)

Do Conselho da Assistência Social executar e a Prefeitura fiscalizar
Do Conselho de Segurança Publica executar e o CMDCA fiscalizar
Do Conselho da Criança e do Adolescente executar e o Ministério Público Fiscalizar
Do Ministério Público executar e do Conselho Municipal da Criança e adolescente
fiscalizar

