
 

 

Questões sobre a Lei 8.069/90 

Questão 1 

Considera-se criança, para efeitos desta Lei, a pessoa com até ....... anos de idade 

incompletos, e adolescente aquela entre ....... e ............anos de idade. 

a) 11  -  12 e 16 

b) 13  -  14 e 18 

c) 12  -  12 e 18 

d) 10  -  13 e 17 

e) 12  -  12 e 16 

Questão 2 

Quando a Lei fala que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 

poder público assegurar com prioridade absoluta, a efetivação dos direitos referente 

à..... 

a) Vida, saúde, alimentação 

b) Educação, ao esporte, ao lazer 

c) A profissionalização, cultura dignidade 

d) Ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária 

e) As respostas A, B, C, D estão corretas. 

Questão 3  

Segundo o ECA em seu artigo 134 dispõe que Lei Municipal disporá sobre o dia, local e 

horário de funcionamento do Conselho Tutelar e inclusive quanto a remuneração de 

seus respectivos membros, que também assegura direitos trabalhista e previdenciários. 

A quem compete fazer a referida Lei: 

a) Poder Legislativo (Câmara Municipal de Vereadores) 

b) Ministério Público local 

c) Juiz da Comarca local 

d) Defensoria Pública local 

e) Poder executivo (Prefeito Municipal) 

Questão 4 

Preencha as lacunas de forma correta de acordo com o artigo 135 da Lei 8.069/90. 

O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá __________________ e 

estabelecera presunção de _________________________. 

a) Idoneidade moral e serviço público relevante 

b) Serviço relevante e idoneidade 

c) Serviço público relevante e idoneidade moral 



d) Idoneidade moral e relevantes serviços prestados 

e) Nenhuma está correta 

Questão 5 

É assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento Pré-natal,  

Assinale a alternativa que NÃO está CORRETA. 

a) 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. 

b) A parturiente não será atendida preferencialmente pelo mesmo médico que 

acompanhou na fase pré-natal. 

c) Incumbe ao Poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e a 

mãe, no período Pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir e minorar as 

consequências do estado puerperal. 

d) Incumbe ao Poder público propiciar apoio alimentar à gestante e à nutriz que 

dele necessitem. 

e) A assistência referida no § 4º deste artigo devera ser também prestada a 

gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para 

adoção.  

Questão 6 

Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel, ou 

degradante e de maus tratos contra a criança e ao adolescente são obrigatórios a 

comunicação. (art. 13). 

a) Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais; 

b) Brigada Militar. 

c) Policia Civil. 

d) Ao Poder Executivo Municipal; 

e) Nenhuma alternativa está correta. 

Questão 7 

Para possibilitar a reintegração familiar, a situação de crianças e adolescentes inseridas 

em programa de acolhimento institucional deve ser reavaliada no máximo a cada: 

a) 7 (sete) meses; 

b) 8 (oito) meses; 

c) 12 (doze) meses; 

d) 6 (seis) meses; 

e) 36 (trinta e seis) meses. 

Questão 8 

Um casal possui 3 (três) filhos, já maiores de idade e economicamente independentes, 

sendo um adotivo. Por ocasião de um acidente fatal, os pais falecem e é aberta a 



sucessão, para transmissão da herança. Com base no artigo 41 do ECA, assinale a 

alternativa correta. 

a) O patrimônio do casal deve ser igualitariamente dividido entre os três filhos; 

b) Os filhos biológicos têm preferencia na ordem de sucessão hereditária; 

c) O filho adotivo não ganha a qualidade de herdeiro legitimo; 

d) O patrimônio do casal deve ficar indisponível; 

e) Nenhuma alternativa está correta. 

Questão 9  

Como mostra o artigo 25, o ECA entende por “família natural” de uma criança ou 

adolescente a comunidade formada por: 

a) Somente aos pais; 

b) Somente os irmãos; 

c) Somente os tios; 

d) Pais e filhos do casal, formada por parentes mais próximos com os quais a criança 

ou adolescentes convive e mantem vínculos de afinidade e afetividade; 

e) Nenhuma está correta. 

Questão 10 

Carolina deverá ser colocada em família substituta. De acordo com o artigo 28, parágrafo 

segundo do ECA, para que isto aconteça, será seu consentimento, colhido em audiência 

caso ela já tenha completado: 

a) 8 anos; 

b) 10 anos;  

c) 12 anos; 

d) 14 anos; 

e) Nenhuma está correta. 

Questão 11 

Para proceder à adoção, é necessário que o adotante seja no mínimo: 

a) Cinco anos mais velho do que o adotado; 

b) Vinte anos mais velho do que o adotado; 

c) Dezesseis anos mais velho do que o adotado; 

d) Dezoito anos mais velho que o adotado; 

e) Quatorze anos mais velho que o adotado. 

Questão 12 

Ao tratar do direito da criança e do adolescente à educação, o ECA, em seu artigo 56, 

determina que os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental deverão 

comunicar ao Conselho Tutelar, dentro outros, os casos de alunos: 

a) Reincidentes em situações de indisciplina; 



b) Cujos pais não acompanham com assiduidade a sua vida escolar; 

c) Com reiteração de faltas injustificadas, esgotados os recursos escolares; 

d) Com maior dificuldade de acompanhar os trabalhos escolares; 

e) Todas estão corretas. 

Questão 13 

A politica de atendimento dos direitos da criança e do adolescente é feita através de um 

conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da união, dos 

estados, do distrito federal e dos municípios. São, assim diretrizes da política de 

atendimento: 

I – politicas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que 

dele necessitem; 

II – criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização 

político administrativa; 

III – mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos diversos 

segmentos da sociedade. 

Estão corretos os itens na alternativa: 

a) I e II 

b) II e III 

c) I e III 

d) I, II e III 

e) Nenhuma está correta. 

Questão 14 

Entidades não governamentais que queiram fazer parte da rede de atendimentos 

somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, este por sua vez, deve comunicar o registro ao (à): 

a) Conselho Tutelar e Autoridade Judiciaria; 

b) Autoridade policial e CRAS; 

c) CRAS e Conselho Tutelar; 

d) Defensoria Pública e CRAS; 

e) Nenhuma está correta. 

Questão 15 

Uma entidade que desenvolva programa de acolhimento institucional poderá acolher 

crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, desde que 

em caráter excepcional e de urgência, como determina o artigo 93 do ECA. Nesse caso, 

a entidade deverá comunicar o fato em até 24 horas à: 

a) Delegacia de proteção a criança e ao adolescente, ou Delegacia de polícia; 

b) Ao Juiz da Infância e da Juventude; (Poder Judiciário) 



c) Conselho Tutelar; 

d) Ministério Público; 

e) CRAS. 

 

Questão 16 

De acordo com o artigo 95 do ECA, a fiscalização das entidades de atendimento será 

realizada pelos (as): 

a) Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar; 

b) CRAS e Cedica (Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente); 

c) Comdica e Ministério Público; 

d) Judiciário, Cedica e Cras; 

e) Nenhuma está correta. 

Questão 17 

São assegurados ao adolescente autor de ato infracional, entre outras, as seguintes 

garantias nos termos do ECA: 

I – Defesa técnica por advogado; 

II – Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na forma da Lei; 

III – Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. 

Estão corretos os itens contidos na alternativa: 

a) I e II; 

b) II e III; 

c) I e III; 

d) I, II e III; 

e) Nenhuma está correta. 

Questão 18 

O ECA prevê a aplicação de medidas de proteção à criança e ao Adolescente sempre que 

seus direitos forem ameaçados ou violados, sendo princípios que regem essa aplicação: 

I – condição da criança e do adolescente como sujeito de direitos; 

II – responsabilidade primaria e solidaria do poder público; 

III – interesse superior da criança e do adolescente; 

IV – prevalência da família na promoção de direitos e na proteção. 

Estão corretos os itens contidos na alternativa: 

a) I e II; 

b) III e IV; 

c) I e III; 



d) I, IV; 

e) Todas estão corretas. 

 

Questão 19 

A Autoridade Judiciária manterá um cadastro contendo informações atualizadas sobre 

crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar e institucional sob sua 

responsabilidade, descrevendo a situação jurídica de cada uma e as providencias 

tomadas para sua reintegração familiar ou colocação em família substituta. Terão acesso 

a este cadastro: 

a) Ministério Público, o Conselho Tutelar; 

b) Ministério Público, o Conselho Tutelar, o órgão gestor da Assistencia Social; 

c) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

d) Conselho Municipal da Assistencia Social; 

e) Todas estão corretas. 

Questão 20 

O Conselheiro Tutelar é dotado de autoridade pública para receber denúncias, aplicar 

medidas que interferem na conduta das pessoas, requisitar serviços públicos para 

garantir direitos constitucionais, entre outros. No entanto, o Conselheiro tutelar não é 

uma autoridade de si mesmo. 

Ele compõe um órgão em que a autoridade é exercida de forma: 

a) Subordinada; 

b) Colegiada; 

c) Policial 

d) Delegada; 

e) Indicada. 

Questão 21 

O exercício efetivo da função de conselheiro tutelar é caracterizado como: 

a) Servidor público de carreira; 

b) Serviço público relevante; 

c) Cargo de confiança do executivo (prefeito) 

d) Empregado em regime de CLT; 

e) Nenhuma das respostas estão corretas. 

Questão 22  

É atribuição do Conselho Tutelar aplicar: 

a) Medidas de proteção; 

b) Medida sócio educativa em meio aberto; 

c) Medidas de internação; 



d) Medidas de colocação em família substituta; 

e) Todas estão corretas. 

 

Questão 23 

Ao receber uma denúncia de que uma criança está com seus direitos violados, o 

Conselho tutelar requisitou serviço público na área da saúde pedindo providências 

(conforme artigo 136, III letra a). Não sendo atendido, injustificadamente, em tal 

deliberação, o Conselho Tutelar representará o caso junto ao/à: 

a) Ministério Público; 

b) Câmara Municipal de Vereadores; 

c) Secretaria de Governo Municipal; 

d) Controle Interno Municipal; 

e) Juiz da Vara da Infância e Juventude (Juiz da Comarca).  

Questão 24 

Criança e adolescente são definidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente não mais 

pela situação em que se encontram, mas por serem titulares de direitos. Este 

entendimento tem por base o conceito da: 

a) Doutrina da proteção integral; 

b) Teoria da situação de risco social; 

c) Política municipal de assistência social; 

d) Convenção interamericana de direitos humanos; 

e) Pela vontade do legislador. 

Questão 25 

De acordo com o artigo 15 do ECA, toda criança e adolescente tem direito à: 

a) Sair a hora que quiser; 

b) Viajar sem autorização; 

c) Faltar as aulas; 

d) Andar em más companhias; 

e) Liberdade, ao respeito e à dignidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


