
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MATUPÀ-MT 
               

“A criança e o adolescente é o nosso presente”. 

CADERNO DE  

QUESTÕES 
 

Nome do Candidato: ____________________________________________ 

RG: _____________________ Órgão Emissor: ___________ 

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Matupá-MT, 03/02/2013. 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES 

1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas 

que possam gerar dúvidas. Caso contenha defeito, solicite ao aplicador a sua troca. 

2. Este caderno contém prova objetiva de caráter eliminatório com 30 questões objetivas de múltipla escolha, 

cada uma com 03 (três) alternativas. Utilize apenas os espaços em branco deste caderno para rascunho. 

3. As questões deverão ser respondidas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

4. Serão fornecidos o Caderno de Questões, a Folha de Passagem (para anotar suas respostas) e o gabarito 

oficial. O candidato poderá, ao termino da prova, retirar-se da sala de prova levando apenas a Folha de 

Passagem. 

5. Serão somente consideradas as repostas que constarem no gabarito. Assine de forma legível seu nome no 

gabarito oficial. 

6. Não serão computadas questões não respondidas nem questões que contenham mais de uma resposta 

(mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível. 

7. As provas terão duração de 03 (três) horas, já incluídos nesse tempo o preenchimento dos cadernos de 

respostas, podendo se retirar-se do local de prova antes de decorrido o prazo mínimo de 60 (sessenta) minutos 

a partir do início da mesma. 

8. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão se retirar da sala até que o último entregue a prova. 

9. Só poderá retirar-se do local com a folha de passagem transcorrido 1 hora de prova. 

10. Ao terminar, devolva o caderno de questões e o gabarito oficial ao fiscal da sala. 



 

 

Língua Portuguesa 

 

01. Leia o slogan de um manifesto pela paz: 

"Engaje-se no movimento internacional pela 

cultura da paz e não-violência." 

O slogan deixa implícito que: 

 

A) As pessoas têm o hábito de participar de 

movimentos pela paz. 

B) A não-violência é importante apenas para 

organizadores de manifestos. 

C) O leitor ainda não está envolvido nesse 

movimento, por isso é feito o convite. 

 

02. Leia a letra da canção: Homem-aranha: 

 

Eu adoro andar no abismo 

Numa noite viril de perseguição 

Saltando entre os edifícios 

Vi você 

Em poder de um fugitivo 

Que cercado pela polícia 

Te fez refém lá nos precipícios 

Foi paixão à primeira vista 

Me joguei de onde o céu arranha 

Te salvando com a minha teia 

Prazer, me chamam de Homem-aranha 

Seu herói 

Hoje o herói aguenta o peso 

Das compras do mês 

No telhado, ajeitando a antena da tevê 

Acordado a noite inteira pra ninar bebê 

Chega de bandido pra prender 

De bala perdida pra deter 

Eu tenho uma idéia: 

Você na minha teia 

Chega de assalto pra impedir, 

Seja em Brasília ou aqui 

Eu tive a grande idéia: 

Você na minha teia 

Hoje eu estou nas suas mãos 

Nessa sua ingênua sedução 

Que me pegou na veia 

Eu tô na tua teia.                                 

VERCILO, Jorge. Homem-aranha. CD Perfil, 

faixa 5. Rio de Janeiro: Som Livre, s.d. 

 

O que podemos entender a partir da leitura 

dos versos destacados? 

 

A) O super-herói tornou-se humano, não tem 

mais poderes. 

B) A luta diária já é prova do heroísmo de muitos 

homens. 

C) Os heróis de verdade não devem ajudar suas 

esposas. 

 

03. Segundo o novo acordo ortográfico é 

correto afirmar que: 

 

A) Em todas as palavras terminadas em “eem” 

acrescentamos mais um acento circunflexo. 

B) Tanto as palavras terminadas em “oo” como as 

terminadas em “eem” passam a ser escritas sem o 

acento circunflexo. 

C) Não muda absolutamente nada em relação as 

palavras terminadas em “oo” e em “eem” . 

 

04. Podemos completar a frase a seguir 

utilizando qual dos termos? 

 

“A secretária executiva solicitou para _________ 

aguardar mais alguns instantes”. 

A) Eu 

B) Mim 

C) A gente 

 

 05. Leia o poema abaixo e identifique o 

sentido do prefixo em destaque: 

 

Caso do Vestido 

 

Um dia a dona soberba 

Me aparece já sem nada 

Pobre, desfeita, mofina, 

Com sua trouxa na mão. 

(DRUMMOND DE ANDRADE. 

 

A) Dúvida. 

B) Afirmação. 

C) Negação. 

 

 



 

Conhecimentos sobre o Estatuto da Criança e 

do Adolescente - ECA: 

 

06. Segundo o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. No que se refere aos Direitos 

Fundamentais no Capitulo I art. 7º. A criança 

e o adolescente tem direito a proteção à 

__________ e à __________, mediante a 

efetivação de políticas sociais públicas que 

permitam o nascimento e o desenvolvimento 

sadio e harmonioso, em condições dignas de 

existência: 

 

A) Educação/ cidadania. 

B) Saúde/ Eleição 

C) Vida/ saúde. 

 

07. A criança e o adolescente têm direito à 

liberdade, ao respeito e à dignidade. De acordo 

com o art. 16 do ECA, o direito a liberdade 

compreende quais aspectos EXCETO:  

 

A) Brincar, praticar esportes e divertir-se. 

B) Participar da vida política, na forma da lei. 

C) Horário especial para o exercício das 

atividades. 

 

08. Em relação à adoção quais alternativas 

estão CORRETAS: 

 

I) É permitido a adoção por procuração, desde 

que seja reconhecida em cartório. 

II) O adotante pode ter a mesma idade do 

adotivo, pois o que importa a vontade de adotar. 

III) A adoção será deferida quando apresentar 

reais vantagens para o adotando e fundar-se em 

motivos legítimos. 

IV) A adoção depende somente do consentimento 

do Conselho Tutelar. 

 

A) Somente uma está correta. 

B) Somente duas estão corretas. 

C) Todas estão corretas. 

 

09. De que data é a Lei que regulamenta o 

Estatuto da Criança e do Adolescente: 

 

A) 13 de Julho de 1990. 

B) 13 de Junho de 1980. 

C) 15 de Julho de 1990. 

 

10. Em relação à Educação, a criança e o 

adolescente são assegurados quanto, 

EXCETO: 

 

A) Igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola. 

B) Acesso a escola particular e gratuita perto de 

sua casa. 

C) Direito de contestar critérios avaliativos, 

podendo recorrer às instâncias escolares 

superiores. 

 

11. É proibido a venda à crianças e 

adolescentes de: 

 

A) Produtos cujos os componentes não possam 

causar dependências físicas ou psíquica. 

B) Bebidas alcoólicas. 

C) Todas as alternativas estão corretas. 

 

12. Quais são as linhas de ação da política de 

atendimento: 

 

I) Serviço de identificação e localização de 

pais, responsável, crianças e adolescentes 

desaparecidos. 

II) Políticas e programas de assistência social, 

em caráter supletivo, para aqueles que 

necessitem. 

III) Políticas sociais básicas; 

 

A) Somente uma está correta. 

B) Somente duas estão corretas. 

C) Todas estão corretas. 

 

13. Comprovado o ato infracional, a 

autoridade competente poderá aplicar ao 

adolescente as seguintes medidas, EXCETO: 

 

A) Qualquer uma prevista no art.110. 

B) Advertência. 

C) Inserção em regime semi-liberdade. 

 

 



14. O que NÃO é atribuição do Conselho 

Tutelar: 

 

A) Expedir notificações. 

B) Atender as crianças e adolescentes nas 

hipóteses previstas nos art. 98 e 105, aplicando as 

medidas previstas no art. 101, I a III. 

C) Encaminhar ao CMDCA e a Prefeitura 

notícias da fato que constitua infração 

administrativa ou penal contra os direitos da 

criança ou adolescente. 

 

15. O adolescente apreendido por força de 

ordem judicial será, encaminhado à qual 

autoridade: 

 

A) Poder Judiciária. 

B) Civil. 

C) Poder Executivo. 

 

16. É competência de qual órgão, 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: 

 

A) Conselho Tutelar. 

B) Ministério Público. 

C) Poder Judiciário. 

 

17.  São asseguradas ao adolescente, entre 

outras, as seguintes garantias: 

Marque V para verdadeira e F para falsa: 

( ) direito de ser ouvido pessoalmente pela 

autoridade competente. 

( ) não ter pleno e formal conhecimento da 

atribuição de ato infracional, mediante citação ou 

meio equivalente. 

(  ) direito de solicitar a presença de seus pais ou 

responsáveis em qualquer fase do procedimento. 

A) Somente uma são verdadeiras. 

B) Somente duas são verdadeiras. 

C) Todas são verdadeiras. 

 

18. A Justiça da Infância e da Juventude é 

competente para: 

A) Conhecer os pedidos de adoção e seus 

incidentes. 

B) Aplicar penalidades administrativas nos 

casos de infrações contra norma de proteção à 

criança ou adolescente. 

C) Todas as alternativas estão corretas. 

 

19. Em caso de fragrante de ato inflacionário 

cometido mediante violência ou grave ameaça 

a pessoa, a autoridade policial, DEVERÁ: 

 

A) Somente requisitar exames, não necessitando 

fazer perícia. 

B) Apreender o produto e os instrumentos da 

infração. 

C) Lavrar ata de apreensão e encaminhar ao 

CMDCA. 

 

20. As entidades que desenvolvem programas 

de internação têm as seguintes obrigações: 

 

A) Preservar a identidade e oferecer ambiente de 

respeito e dignidade ao adolescente. 

B) Propiciar atividades culturais, esportivas e de 

lazer. 

C) Todas as alternativas estão corretas. 

 

21. No ano de 2008, foi sancionada a Lei 

Municipal que dispõe sobre a política de 

atendimento dos direitos da criança e do 

adolescente do Município de Matupá. Marque 

a alternativa CORRETA: 

A) Lei nº. 615 de 29 de abril de 2008. 

B) Lei nº. 5854 de 28 de abril de 2008. 

C) Lei nº. 617 de 30 de abril de 2009. 

 

22. As entidades governamentais e as 

Organizações Sociais deverão proceder à 

inscrição de seus programas de proteção ou 

sócio-educativos especificando os regimes de 

atendimento sendo: Marque a Alternativa 

CORRETA: 

A) Orientação e somente apoio sócio-familiar, 

proteção jurídico social, e prisão. 



B) Abrigo, liberdade assistida, semi-liberdade e 

internação. 

C) Atendimento médico e familiar, e casa de 

detenção. 

 

23. São requisitos para candidatar-se a exercer 

as funções de membro do Conselho Tutelar: 

A) Reconhecida a Idoneidade moral, ser casado 

(a), morar há pelo menos 2 anos no município, e 

ter ensino médio completo; efetivo trabalho com 

crianças e/ou adolescentes ou em defesa do 

cidadão.  

B) Escolaridade mínima de 2º grau completo, 

efetivo trabalho com criança e adolescente, residir 

no município há pelo menos 6 anos, idade 

mínima de 21 anos, reconhecida idoneidade 

moral. 

C) Reconhecida a idoneidade moral, idade 

mínima de 21 anos, escolaridade mínima de 2º 

grau completo, residir no município há pelo 

menos 5 anos; efetivo trabalho com crianças e/ou 

adolescentes ou em defesa do cidadão. 

 

24. A resolução nº. 75 de 22/10/2001 dispõe 

sobre alguns paramentos de criação e 

funcionamento de qual órgão: 

A) Conselhos Tutelares. 

B) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

Adolescente. 

C) Casa de Abrigo. 

 

25. Complete as lacunas da frase a seguir: A 

seguridade ________ compreende um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos poderes 

_____________ e da ____________, destinadas 

a assegurar os _____________ relativos à 

__________, à previdência e à assistência 

social: 

A) Social, Públicos, Sociedade, Direitos, Saúde. 

B) Ativa, privados, Criança, Deveres, Vingança. 

C) Social, Públicos, Sociedade, Direitos, 

Sociedade. 

 

26. Segundo a Constituição Federal de 1988 na 

Seção II. Marque a Alternativa Correta: 

A) A saúde é direito de todos e dever das 

Organizações Sociais. 

B) A saúde é direito de todos e dever do Estado. 

C) A saúde é direito dos menos favorecidos 

socialmente e dever do Estado. 

 

27. A assistência social será prestada a quem 

dela necessitar independentemente de: 

Marque a alternativa correta: 

A) Contribuição à seguridade humana e psíquica; 

B) Contribuição à seguridade social. 

C) Contribuição à seguridade de saúde e 

financeira; 

 

28. No ano de 1996 foi sancionado a Legislação 

do NOB-SUS. Marque a alternativa correta 

sobre a descrição de “NOB-SUS”: 

A) Nova Situação de Operações Básicas do 

Sistema Unificado de Saúde. 

B) Normativas Operacionais Municipais Básicas 

do Sistema Único de Saúde e Social. 

C) Norma Operacional Básica do Sistema Único 

de Saúde. 

 

29. As decisões do Conselho Tutelar somente 

poderão ser revistas por: 

A) Autoridade judiciária. 

B) Desembargador da República. 

C) Câmara de vereadores. 

 

30. É dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar a criança e ao adolescente, 

com absoluta prioridade: 

A) O direito à vida, à saúde, educação, à 

alimentação e lazer. 

B) Somente o direito à saúde por parte do estado 

e educação e alimentação. 

C) O direito a diversão, a saúde, a educação e o 

trabalho assalariado sem seguir a legislação 

vigente. 


