
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SEROPÉDICA/RJ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E DIREITOS HUMANOS 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CONSELHEIRO TUTELAR  
PROVA DE AFERIÇÃO

a) DURAÇÃO DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS, incluído o tempo para a PROVA DE REDAÇÃO e para o preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS.

b) Além deste CADERNO DE QUESTÕES, cada candidato receberá uma FOLHA DE RESPOSTAS personalizada e uma FOLHA DE REDAÇÃO, que deverão 
ser devolvidos ao �scal de sala ao término das provas.

c) Veri�que se o seu CADERNO DE QUESTÕES está completo, com 60 () QUESTÕES OBJETIVAS e uma PROVA DE REDAÇÃO. Nenhuma reclamação sobre 
o total de questões ou falhas na impressão será aceita depois de iniciadas as provas.

d) Cada questão de múltipla escolha possui 4 (quatro) alternativas A, B, C, D. Assinalar apenas uma das alternativas na FOLHA DE RESPOSTAS.

e) O preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS e da FOLHA DE REDAÇÃO é de inteira RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO.

f) As marcações na FOLHA DE RESPOSTAS e o texto na PROVA DE REDAÇÃO deverão ser feitos com caneta esferográ�ca de tinta azul ou preta.

g) Em hipótese alguma a FOLHA DE RESPOSTAS e a FOLHA DE REDAÇÃO serão substituídas por erro ou marcações indevidas do candidato.

h) Na FOLHA DE RESPOSTAS e na FOLHA DE REDAÇÃO, veri�que se os seus dados estão corretamente preenchidos. Caso haja algum erro de dados ou 
de impressão, comunicar imediatamente ao �scal de sala.

i) As questões estão representadas pelos seus respectivos números na FOLHA DE RESPOSTAS.

j) A PROVA DE REDAÇÃO, com todas as instruções e o tema proposto, encontrasse no �nal deste Caderno.

k) Durante a realização das provas, NÃO se permitirá consulta a materiais diversos nem comunicação entre os candidatos, sob pena de ELIMINAÇÃO 
do candidato no Processo Seletivo.

l) É expressamente PROIBIDO o uso de qualquer equipamento eletrônico durante a realização das provas, sob pena de ELIMINAÇÃO do candidato no 
Processo Seletivo.

m) Somente será permitido ao candidato sair de�nitivamente da sala de provas depois de transcorrido o tempo de 1 (UMA) HORA após o início das 
provas, mediante a entrega obrigatória da FOLHA DE RESPOSTAS, da FOLHA DE REDAÇÃO e do CADERNO DE QUESTÕES ao �scal da sala.

n) O candidato poderá levar o seu CADERNO DE QUESTÕES somente depois de transcorrido o tempo de 2 (DUAS) HORAS após o início das provas.

o) Os 3 (TRÊS) ÚLTIMOS candidatos deverão deixar a sala de provas JUNTOS.
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões de 01 a 17. 
         

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 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 14 anos, é proibido trabalhar, salvo na 
condição de aprendiz. 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) 

01. A ideia principal do texto é:  
 

(A) mostrar as principais brincadeiras de uma criança; 
 

(B) discutir sobre os direitos da criança, argumentando contra o trabalho infantil; 
 

(C) falar sobre a diferença entre criança e adulto; 
 

(D) comparar o trabalho adulto com o infantil. 
 

 

02. Infere-se do texto que o autor: 
 

(A) é a favor do trabalho infantil; 
 

(B) é indiferente quanto ao trabalho infantil; 
 

(C) não concorda com o trabalho infantil; 
 

(D) trabalhou quando era criança.   

http://www.seropedica.rj.gov.br/
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03. Com base no texto, é INCORRETO afirmar que: 
 

(A) os direitos da criança estão elencados no ECA; 
 

(B) com 12 anos a Lei permite o trabalho, sem nenhuma ressalva; 
 

(C) o trabalho expõe a criança à manipulação de instrumentos perigosos para a sua 
idade; 
 

(D) o direito de brincar caracteriza-se como um sonho para a criança que trabalha. 
_______________________________________________________________________ 
 

04. Segundo o texto, é CORRETO afirmar que: 
 

(A) existem crianças que gostam de trabalhar; 
 

(B) as famílias obrigam as crianças a trabalhar; 
 

(C) sempre as crianças se machucam trabalhando; 
 

(D) ser criança é preencher o tempo com atividades próprias de criança: lazer, estudo, 
divertimento. 
_______________________________________________________________________ 
 

05. A palavra sublinhada em “... e ajudando suas famílias a acolhê-las com dignidade 
e carinho...” tem como sinônimo, EXCETO: 
 

(A) afago 
 

(B) mimo 
 

(C) tagaté 
 

(D) rigor  
_______________________________________________________________________ 
 

06. No trecho “Criança não pode trabalhar por um motivo simples: porque ela está 
muito ocupada sendo criança.”, a expressão destacada significa que: 
 

(A) ser criança requer dedicação; 
 

(B) as crianças trabalham muito; 
 

(C) ser criança é preencher o tempo com atividades próprias de criança; 
 

(D) toda criança anda muito ocupada com outras atividades. 
_______________________________________________________________________ 
 

07. No trecho “As crianças que trabalham, em vez de papel e lápis, usam enxadas e 
pás”, a palavra sublinhada escreve-se com “x”, pois quando a primeira sílaba da 
palavra é “en”, deve-se escrever com “x”.  Dessa forma, houve ERRO de grafia em: 
 

(A) enxente 
 

(B) enchiqueirar 
 

(C) enxaqueca 
 

(D) enxotar 

http://www.seropedica.rj.gov.br/
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08. Assinale a alternativa cuja palavra é acentuada graficamente pela mesma regra 
aplicada na palavra sublinhada em “... toda criança tem direito à vida e à saúde ...”.  
 

(A) fútil 
 

(B) adúltero 
 

(C) baía 
 

(D) tábua  
_______________________________________________________________________ 
 

09. No trecho “... porque ela está muito ocupada...”, a palavra sublinhada indica: 
 

(A) intensidade    
 

(B) tempo 
 

(C) modo 
 

(D) meio 
_______________________________________________________________________ 
 

10. No título do texto “Por que criança não pode trabalhar?” a expressão sublinhada 
foi empregada corretamente. Assina a opção onde houve ERRO no emprego do 
porquê. 
 

(A) Vou ao supermercado porque não temos mais frutas. 
 

(B) Estudei bastante ontem à noite. Sabe por quê? 
 

(C) Não consigo entender o porquê de sua ausência. 
 

(D) O motivo porque você faltou não tem justificativa. 
_______________________________________________________________________ 
 

11. No trecho “... não pode trabalhar por um motivo simples...”, a palavra sublinhada 
é: 
 

(A) adjetivo 
 

(B) substantivo 
 

(C) pronome 
 

(D) numeral    
_______________________________________________________________________ 
 

12. No trecho “... praticar esportes, conviver com outras crianças...”, a palavra 
sublinhada é: 
 

(A) substantivo 
 

(B) pronome indefinido  
 

(C) adjetivo 
 

(D) pronome relativo 
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13. Assinale a alternativa onde a palavra destacada expressa a ideia de tempo. 
 

(A) Criança não pode trabalhar. 
 

(B) Ser criança é ter a liberdade de fazer uma porção de coisas. 
 

(C) Quando uma criança trabalha, não sobra tempo para brincar e estudar. 
 

(D) Muitas vezes, essas crianças se machucam trabalhando.  
_______________________________________________________________________ 
 

14. “Segundo o ECA, toda criança tem direito à vida...”.  A conjunção em destaque 
transmite ideia de:  
 

(A) tempo 
 

(B) comparação 
 

(C) intensidade 
 

(D) conformidade 
_______________________________________________________________________ 
 

15. “É preciso que os governos, as famílias e as empresas estejam atentos e prontos 
a ajudar as crianças que trabalham, tirando-as dessas atividades...”. O pronome 
sublinhado faz referência às (aos): 
 

(A) governos 
 

(B) famílias 
 

(C) empresas 
 

(D) crianças 
_______________________________________________________________________ 
 

16. “Em vez de conviver com outras crianças na sala de aula, elas passam o dia 
cercadas ...”. A palavra sublinhada pode ser substituída, sem mudança de sentido, 
por: 
 

(A) Em lugar de 
 

(B) Ao invés de 
 

(C) Ao contrário de 
 

(D) Avesso de  
_______________________________________________________________________ 
 

17. Em “As crianças que trabalham ...”, as palavras classificam-se, respectivamente, 
como: 
 

(A) artigo, substantivo, pronome relativo e verbo; 
 

(B) artigo, substantivo, conjunção e verbo; 
 

(C) pronome pessoal, substantivo, conjunção e adjetivo; 
 

(D) numeral, adjetivo, pronome relativo e substantivo.  
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18.  Assinale a opção em que houve ERRO na flexão do verbo “haver”.  
 

(A) Haverá cortes no orçamento. 
 

(B) Haviam muitos brinquedos na escola. 
 

(C) As meninas haviam chegado com antecedência. 
 

(D) Os candidatos houveram-se muito bem nas provas. 
_______________________________________________________________________ 
19. Assinale a opção onde a concordância nominal está CORRETA. 
 

(A) Há menas crianças na escola.  
 

(B) Ela ficou meia triste com a irmã. 
 

(C) Anexos, remeto-lhes nossas últimas fotografias. 
 

(D) Muito obrigada, falou-me emocionada.  
_______________________________________________________________________ 
20. A concordância verbal trata das alterações do verbo, para se acomodar ao seu 
sujeito.  Acerca do assunto, assinale a alternativa com ERRO de concordância verbal. 
 

(A) Precisa-se de pedreiros responsáveis. 
 

(B) Existe pessoas competentes na política.   
 

(C) Já faz anos que não o vejo.   
 

(D) Falta aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa. 
 
 

 
21. Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam grafadas de acordo com 
a norma culta e padrão da Língua Portuguesa. 
 

(A) Toda regra tem uma excessão. 
 

(B) A gibóia do sítio vizinho engoliu um bezerro. 
 

(C) Por pouco a menina não caiu no boeiro. 
 

(D) Não queria que receassem a sua partida. 
_______________________________________________________________________ 
 

22. Houve ERRO de grafia em: 
 

(A) frecha 
 

(B) enfarto 
 

(C) camião 
 

(D) previlégio 
 
 

Acerca de conhecimentos de ortografia e regras de acentuação gráfica, responda às 
questões de 21 a 25.  

http://www.seropedica.rj.gov.br/
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23. Assinale a alternativa em que há uma palavra escrita de maneira EQUIVOCADA. 
 

(A) A comida está meio azeda. 
 

(B) A poetiza namorou o cantor. 
 

(C) Os bandeirantes subiram rio a fim de capturar os índios. 
 

(D) As sessões espíritas eram realizadas na casa da mãe. 
_______________________________________________________________________ 
24. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos estão acentuados graficamente 
de modo CORRETO. 
 

(A) gratuíto, lápis, régua. 
 

(B) ítem, hífen, oásis. 
 

(C) baía, axé, jiló. 
 

(D) proibído, amável, rubrica. 
_______________________________________________________________________ 
25. Assinale a opção em que os vocábulos obedecem à mesma regra de acentuação 
gráfica.  
 

(A) má, amável. 
 

(B) ruína, graúdo. 
 

(C) fosforescência, japonês. 
 

(D) látex, tráfico. 

  

26. Em “O rapaz saiu da sala meio confuso”, a palavra sublinhada é: 
(A) advérbio 
 

(B) adjetivo 
 

(C) numeral 
 

(D) pronome 
_______________________________________________________________________ 
 

27. Marque a opção onde a palavra sublinhada expressa adversidade. 
 

(A) Falo toda hora e não vejo nenhuma diferença. 
 

(B) Se beber, não dirija. 
 

(C) O homem que trabalha merece respeito. 
(D) Chame o menino quando necessário.   

Sobre o emprego e o reconhecimento das classes de palavras, responda às questões 
de 26 e 27. 
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28. Há concordância nominal INADEQUADA em: 
 
 

(A) tema e fontes desconhecidas; 
 

 

(B) tema e fonte desconhecidos; 
 
 

(C) fontes e tema desconhecidas; 
 
 

(D) fontes e tema desconhecido. 
_______________________________________________________________________ 
 

29. Marque a frase absolutamente INACEITÁVEL, do ponto de vista da concordância 
nominal: 
 
 

(A) É necessária a paciência. 
 
 

(B) Os soldados se mantiveram alerta. 
 
 

(C) É proibida entrada de estranhos. 
 
 

(D) Estados Unidos é uma nação admirável. 
_______________________________________________________________________ 
 

30. Assinale a alternativa onde a concordância verbal está ERRADA. 
 

(A) Faz três anos que ele foi embora. 
 

(B) Deve existir mais três culpados. 
 

(C) Na reunião só havia cinco pessoas. 
 

(D) Um e outro deputado denunciou os desvios de verba. 
 
_______________________________________________________________________ 

LEGISLAÇÃO: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA) 

 
 
 
 
 
31. Para efeitos da Lei 8.069/90, considera-se adolescente a pessoa: 
 

(A) entre 12 e 18 anos de idade; 
 

(B) entre 15 e 21 anos de idade; 
 

(C) com mais de 14 anos e menos de 18 anos; 
 

(D) com mais de 12 anos e menos de 21 anos.  
 

Sobre conhecimentos de concordância nominal e concordância verbal, responda às 
questões de 28 a 30. 

As questões de 31 a 60 devem ser respondidas com base na Lei Federal 
nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), mesmo 
quando o enunciado não fizer referência.  
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32. A garantia de prioridade, expressamente estabelecida no Estatuto da Criança e 
do Adolescente, compreende, EXCETO:  
 

(A) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 
 

(B) possibilidade de receber conforto e estímulo em algumas circunstâncias;  
 

(C) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 
 

(D) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção 
à infância e à juventude. 
______________________________________________________________________ 
 

33.  Assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 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, EXCETO: 
 

(A) da família; 
 

(B) da comunidade; 
 

(C) da sociedade em geral; 
 

(D) de todos os países de língua portuguesa.  
_______________________________________________________________________ 
 

34. Segundo o ECA, relativamente ao Direito à Vida e à Saúde, assinale a opção 
INCORRETA. 
 

(A) A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a 
efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o 
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.  
 

(B) Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação ao 
estabelecimento em que será realizado o parto, sem o direito de opção da mulher. 
 

(C) Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe, 
no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as 
consequências do estado puerperal. 
 

(D) A gestante e a parturiente têm direito a 1 (um) acompanhante de sua preferência 
durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato.  
_______________________________________________________________________ 
 

35. Sem prejuízo de outras providências legais, os casos de suspeita ou confirmação 
de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados 
ao:  
 

(A) Secretário de Assistência Social e Direitos Humanos; 
 

(B) Juiz da Infância e Juventude;  
 

(C) Conselho Tutelar da respectiva localidade;  
 

(D) Promotor.  

http://www.seropedica.rj.gov.br/
http://www.ian.org.br/


Prefeitura Municipal de Seropédica/RJ 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos  

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Prova de Aferição para a Seleção de Conselheiros Tutelares 

 

www.seropedica.rj.gov.br 
www.ian.org.br 

contato@ian.org.br 
9 

 

36. Relativamente ao Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade, o ECA rege que, 
EXCETO:  
 

(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 direito à liberdade ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, 
sem restrições legais.  
 

(C) O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e 
moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da 
identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos 
pessoais. 
 

(D) É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a 
salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 
constrangedor. 
 

 

37. Com relação ao Direito à Convivência Familiar e Comunitária, assinale a opção 
CORRETA. 
 

(A) É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família, 
sendo inadmissível a criação em família substituta.  
 

(B) Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento 
familiar ou institucional terá sua situação reavaliada a cada 2 (dois) meses, no máximo. 
 

(C) A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento 
institucional não se prolongará por mais de 18 (dezoito) meses, salvo comprovada 
necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela 
autoridade judiciária. 
 

(D) Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai 
privado de liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, 
nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, sendo 
indispensável autorização judicial.  
_______________________________________________________________________ 
 

38. Assinale a opção INCORRETA. 
 

(A) A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção, 
antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância e da 
Juventude.  
 

(B) A criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar 
poderão participar de programa de apadrinhamento.  
 

(C) Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 (dezoito) anos não 
inscritas nos cadastros de adoção, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo 
programa de apadrinhamento de que fazem parte. 
(D) Pessoas jurídicas não podem apadrinhar criança ou adolescente. 
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39. Considere as afirmativas abaixo sobre o tema Família Substituta.  
 

I. 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. 
 

II. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer 
deles e seus descendentes. 
 

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

(A) I e II, apenas; 
 

(B) I e III, apenas; 
 

(C) II e III, apenas; 
 

(D) I, II e III. 
_______________________________________________________________________ 
 

40. Sobre os temas Guarda, Tutela e Adoção, elencados no ECA, assinale a opção 
INCORRETA. 
 

(A) A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança 
ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, exceto aos 
pais.   
 

(B) A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial 
fundamentado, ouvido o Ministério Público. 
 

(C) O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão 
do poder familiar, e implica necessariamente o dever de guarda. 
 

(D) É vedada a adoção por procuração.  
_______________________________________________________________________ 
 

41. Assinale a opção INCORRETA. 
 

(A) O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos à data do pedido, salvo se 
já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. 
 

(B) Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, desde que casados.   
 

(C) A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente, 
pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, observadas a idade da criança ou adolescente 
e as peculiaridades do caso. 
 

(D) Os brasileiros residentes no exterior terão preferência aos estrangeiros, nos casos 
de adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro. 
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42. Assinale a opção INCORRETA relativamente ao Direito à Educação, à Cultura, ao 
Esporte e ao Lazer. 
 

(A) É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como 
participar da definição das propostas educacionais. 
 

(B) É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental, obrigatório 
e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. 
 

(C) Os pais ou responsável não têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na 
rede regular de ensino. 
 

(D) Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a 
destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer 
voltadas para a infância e a juventude. 
_______________________________________________________________________ 
 

43. Sobre o Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho, é INCORRETO 
afirmar que: 
 

(A) Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, não são assegurados os direitos 
trabalhistas e previdenciários. 
 
 

(B) Ao adolescente até quatorze anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem. 
 
 

(C) Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido. 
 

(D) O programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob responsabilidade 
de entidade governamental ou não-governamental sem fins lucrativos, deverá 
assegurar ao adolescente que dele participe condições de capacitação para o exercício 
de atividade regular remunerada. 
_______________________________________________________________________ 
 

44. Do título Prevenção, considere as afirmativas abaixo: 
 

I. É dever da família, apenas, prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos 
direitos da criança e do adolescente. 
 

II. A criança e o adolescente têm direito a informação, cultura, lazer, esportes, 
diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de 
pessoa em desenvolvimento. 
III.  O poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e 
espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não 
se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. 
 
Estão CORRETAS: 
 

(A) I e II, apenas; 
 

(B) I e III, apenas; 
 

(C) II e III, apenas; 
 

(D) I, II e III.  
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45. Assinale a alternativa INCORRETA relativamente ao tema Autorização para 
Viajar.  
 

(A) Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 (dezesseis) anos poderá viajar para 
fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem 
expressa autorização judicial. 
 

(B) A autorização também será exigida quando tratar-se de comarca contígua à da 
residência da criança ou do adolescente menor de 16 (dezesseis) anos, se na mesma 
unidade da Federação, ou incluída na mesma região metropolitana. 
 

(C) A autorização não será exigida quando a criança ou o adolescente menor de 16 
(dezesseis) anos estiver acompanhado de pessoa maior, expressamente autorizada 
pelo pai, mãe ou responsável. 
 

(D) 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. 
_______________________________________________________________________ 
 

46. Sobre a Política de Atendimento, assinale a opção INCORRETA. 
 

(A) 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.   
 

(B) A função de membro do conselho nacional e dos conselhos estaduais e municipais 
dos direitos da criança e do adolescente será remunerada. 
 

(C) As entidades que desenvolvem programas de internação têm a obrigação propiciar 
escolarização e profissionalização. 
 

(D) As entidades que desenvolvem programas de internação têm a obrigação de diligenciar 
no sentido do restabelecimento e da preservação dos vínculos familiares. 
______________________________________________________________________ 
47. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os 
direitos reconhecidos no ECA forem ameaçados ou violados: 
 

I. por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 
 

II. por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 
 

III. em razão de sua conduta. 
 
Estão CORRETAS: 
 

(A) I e II, apenas; 
 

(B) I e III, apenas; 
 

(C) II e III, apenas; 
 

(D) I, II e III. 
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48. Assinale a opção INCORRETA. 
 

(A) Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. 
 

(B) Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato 
infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. 
 

(C) A internação, antes da sentença, deve ser determinada pelo prazo mínimo de 
quarenta e cinco dias. 
 

(D) O adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação 
compulsória pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo para efeito de 
confrontação, havendo dúvida fundada. 
_______________________________________________________________________ 
 

49. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de 
brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento. Sobre essa medida socioeducativa, assinale a opção INCORRETA. 
 

(A) Não será permitida a realização de atividades externas. 
 

(B) A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser 
reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses. 
 

(C) Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a três anos. 
 

(D) A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade. 
_______________________________________________________________________ 
 

50.  A medida de internação só poderá ser aplicada quando: 
 

I. tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a 
pessoa; 
 

II. por reiteração no cometimento de outras infrações graves; 
 

III. por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. 
 
Estão CORRETAS: 
 

(A) I e II, apenas; 
 

(B) I e III, apenas; 
 

(C) II e III, apenas; 
 

(D) I, II e III.  
_______________________________________________________________________ 
 

51. É garantia processual do adolescente, EXCETO:  
 

(A) pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional; 
 

(B) defesa técnica por advogado;  
 

(C) direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente; 
(D) direito de solicitar a presença de seu psicólogo em qualquer fase do procedimento.  
 

http://www.seropedica.rj.gov.br/
http://www.ian.org.br/


Prefeitura Municipal de Seropédica/RJ 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos  

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Prova de Aferição para a Seleção de Conselheiros Tutelares 

 

www.seropedica.rj.gov.br 
www.ian.org.br 

contato@ian.org.br 
14 

 

52. Segundo o ECA, são medidas aplicadas aos pais ou responsável, EXCETO: 
 

(A) multa; 
 

(B) advertência; 
 

(C) perda da guarda; 
 

(D) encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. 
_______________________________________________________________________ 
 

53. São atribuições do Conselho Tutelar, EXCETO:  
 

(A) encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração 
administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente; 
 

(B) expedir notificações; 
 

(C) encaminhar à autoridade judiciária qualquer caso;  
 

(D) requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando 
necessário. 
_______________________________________________________________________ 
 

54. Sobre o Conselho Tutelar, assinale a opção INCORRETA. 
 

(A) No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado ao candidato 
doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer 
natureza, exceto brindes de pequeno valor.  
 

(B) As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade 
judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. 
 

(C) O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em 
lei municipal, e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, sob a fiscalização do Ministério Público. 
(D) São impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, ascendentes e 
descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e 
sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. 
_______________________________________________________________________ 
 

55. Sobre o título Acesso à Justiça, assinale a opção destoante do que rege o ECA. 
 

(A) E vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam 
respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional. 
 

(B) É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao 
Ministério Público e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos. 
 

(C) O procedimento para a perda ou a suspensão do poder familiar terá início por 
provocação somente do Conselho Tutelar. 
(D) Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar, 
mediante alvará, a entrada e permanência de criança ou adolescente, 
desacompanhado dos pais ou responsável, em estádio, ginásio e campo desportivo. 
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56. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para: 
 

I. conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para apuração de 
ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis; 
 

II. conceder a remissão como forma de suspensão ou extinção do processo; 
 

III. instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e determinar a 
instauração de inquérito policial. 
 
Estão CORRETAS: 
 

(A) I e II, apenas; 
 

(B) I e III, apenas; 
 

(C) II e III, apenas; 
 

(D) I, II e III.  
_______________________________________________________________________ 
 

57. Sobre a Perda e a Suspensão do Poder Familiar, assinale a opção INCORRETA. 
 

(A) O procedimento para a perda ou a suspensão do poder familiar terá início por 
provocação do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse. 
 

(B) O prazo máximo para conclusão do procedimento será de 2 (dois) anos, e caberá ao 
juiz, no caso de notória inviabilidade de manutenção do poder familiar, dirigir esforços 
para preparar a criança ou o adolescente com vistas à colocação em família substituta. 
 

(C) Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, 
decretar a suspensão do poder familiar, liminar ou incidentalmente, até o julgamento 
definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiado a pessoa idônea, 
mediante termo de responsabilidade.   
 

(D) A petição inicial indicará o nome, o estado civil, a profissão e a residência do 
requerente e do requerido, dispensada a qualificação em se tratando de pedido 
formulado por representante do Ministério Público. 
_______________________________________________________________________ 
 

58. À luz do ECA, compete ao Ministério Público, EXCETO: 
 

(A) promover e acompanhar os procedimentos relativos às infrações atribuídas a 
adolescentes; 
 

(B) promover e acompanhar as ações de alimentos e os procedimentos de suspensão e 
destituição do poder familiar, nomeação e remoção de tutores, curadores e guardiães, 
bem como oficiar em todos os demais procedimentos da competência da Justiça da 
Infância e da Juventude;      
 

(C) instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e determinar a 
instauração de inquérito policial, para apuração de ilícitos ou infrações às normas de 
proteção à infância e à juventude; 
 

(D) conceder a remissão como forma de suspensão ou extinção do processo. 
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59. À luz do ECA constitui crime em espécie, EXCETO: 
 

(A) Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida, por qualquer meio de 
comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou 
judicial relativo à criança ou ao adolescente a que se atribua ato infracional. 
 

(B) Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão 
sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade 
judiciária competente. 
 

(C) Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente 
de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do 
apreendido ou à pessoa por ele indicada. 
 

(D) Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda em 
virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de colocação em lar substituto. 
_______________________________________________________________________ 
 

60. Para as ações cíveis fundadas em interesses coletivos ou difusos, consideram-se 
legitimados concorrentemente: 
 

I. o Ministério Público; 
 

II. a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal e os territórios; 
 

III. quaisquer associações sem fins lucrativos. 
 

 
Estão CORRETAS: 
 

(A) I e II, apenas; 
 

(B) I e III, apenas; 
 

(C) II e III, apenas; 
 

(D) I, II e III. 
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_____________________________________________________________________________________________________ 

PROVA DE REDAÇÃO 
INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 

 

1. O RASCUNHO da prova de Redação deverá ser feito no próprio Caderno de 
Questões, e não será válido, em hipótese alguma, para avaliação da prova de Redação 
do candidato. 
 

2. O IAN disponibilizará uma FOLHA DE REDAÇÃO personalizada, própria para o texto 
definitivo, e somente essa folha será considerada para a correção da prova de 
Redação.  
 

3. O texto definitivo deverá ser escrito com caneta de TINTA AZUL OU PRETA.  
 

4. O candidato poderá utilizar letras de fôrma ou corrida, NÃO sendo admitida a 
utilização simultânea de ambas as formas, sob pena de perder de pontos na correção.  
 

5.  O candidato deverá redigir no MÍNIMO 15 (quinze) e no MÁXIMO 25 (vinte e cinco) 
LINHAS, sob pena de ser atribuído NOTA ZERO na sua prova de Redação. 
 

6.  Serão observados os seguintes CRITÉRIOS DE CORREÇÃO: Conhecimento do tema 
proposto; Pontuação/Elementos de Coesão; Ortografia/Acentuação/Propriedade 
Vocabular/Morfossintaxe.     
 

7. A prova de Redação VALERÁ de ZERO a DEZ pontos, considerando-se habilitado o 
candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 5,0 (cinco).  Será considerado 
REPROVADO e automaticamente ELIMINADO do Processo Seletivo, o candidato que 
obtiver NOTA INFERIOR A 5,0 (cinco) na prova de Redação. 
 

8.  Será admitido RECURSO quanto à nota de Redação, conforme instruções constantes 
do item 6 do Edital.      
 

9. A prova de Redação será aplicada concomitantemente com as provas objetivas de 
múltipla escolha. 
 

10. Será atribuída NOTA ZERO à prova de Redação: em branco; com menos de 15 
linhas e mais de 25 linhas; cujo conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido; 
que fuja da tipologia, tema e proposta; considerada ilegível ou desenvolvida em forma 
de desenhos, números, versos, com espaçamento excessivo entre letras, palavras e 
parágrafos, bem como em códigos alheios à língua portuguesa escrita, ou em idioma 
diverso do português; que não for redigida com caneta de tinta azul ou preta; cujo 
texto seja, no todo ou em parte, cópia, transcrição ou plágio de outro autor.  
 

11. NÃO é necessária a colocação de título na Redação. 
 

12. O critério para a CORREÇÃO e PONTUAÇÃO na PROVA DE REDAÇÃO será o da 
tabela seguinte: 
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COMPETÊNCIAS PONTUAÇÃO 
1. Tema: ponto de vista suficientemente abrangente de acordo com a proposta 
apresentada.  

 
 

(1,5) Excelente.  
(1,2) Muito bom.  
(0,8) Bom. 
(0,6) Regular.  
(0,4) Insuficiente. 

 2. Coerência nos parágrafos: condução racional às conclusões sintetizadas num ponto de 
vista ou opinião. 

(1,0) Excelente. 
(0,8) Muito bom. 
(0,6) Bom. 
(0,4) Regular. 
(0,2) Insuficiente. 

 3. Argumentação: utilização de variados recursos que conquistem a adesão do leitor às ideias 
defendidas. 

(1,5) Excelente. 
(1,2) Muito bom. 
(0,8) Bom. 
(0,6) Regular 
(0,4) Insuficiente. 

 4. Coesão na linguagem: relacionamento sintático e semântico entre palavras, orações e 
períodos, com clareza, correção, propriedade, concisão e fluência. 

(1,0) Excelente. 

(0,8) Muito bom. 

(0,6) Bom. 

(0,4) Regular. 

(0,2) Insuficiente. 

 5. Modalidade textual: 
  

a) estrutura geral: introdução, desenvolvimento e conclusão; 

b) estrutura das partes: parágrafos, períodos e orações. 

(1,0) Excelente. 
(0,8) Muito bom. 
(0,6) Bom. 

(0,5) Regular. 

(0,4) Insuficiente. 

 6. Seleção lexical: amplitude, elegância e harmonia do conjunto de vocábulos utilizados no 
texto na variedade culta da língua. 

(1,0) Excelente. 
(0,8) Muito bom. 
(0,6) Bom. 

(0,5) Regular. 

(0,4) Insuficiente. 

 7. Apresentação: estética do texto, observando-se caligrafia, margens e limpeza. 1,0) Excelente. 
(0,8) Muito bom. 
(0,6) Bom. 
(0,4) Regular. 
(0,2) Insuficiente. 

 8. Gramática/Ortografia: ortografia, regência, emprego do hífen, concordância, colocação, 
emprego da pontuação, acentuação gráfica e outras. 

De um  inicial de 2,0, 
será descontado 0,1 
ponto por erro, até 
o máximo de 20 
erros. 

TOTAL GERAL (Soma de todas as competências)   
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RASCUNHO 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
Com os conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação, redija um texto 
dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da Língua Portuguesa, 
entre 15 (quinze) e 25 (vinte e cinco) linhas, sobre o tema: “CRIANÇAS 
ABANDONADAS: NECESSIDADE OU CRUELDADE?”. Selecione, organize e relacione, 
de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para o seu ponto de vista.  

http://www.seropedica.rj.gov.br/
http://www.ian.org.br/
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