PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA
PROCESSO SELETIVO
EDITAL N.º 001/2019/CMDCA
CONSELHEIRO TUTELAR

INFORMÁTICA BÁSICA - 05 QUESTÕES
QUESTÃO 1 (Valor: 0,34)
O computador possui quatro tipos principais de manipulação de dados, conhecidos como
unidades funcionais básicas. Os hardwares responsáveis por esses quatro fatores são:
A) Dispositivos de entrada, processador, dispositivos de saída e memória.
B) Gabinete, monitor, mouse e teclado.
C) Placa mãe, teclado, mouse e CPU.
D) Placa de rede, processador, placa de vídeo e disco rígido.
QUESTÃO 2 (Valor: 0,34)
Os softwares básicos são necessários para o funcionamento de qualquer computador ou
dispositivo mobile. Ele é utilizado como intermediário entre o hardware e o usuário final.
Exemplos desse tipo de software são os sistemas operacionais. Assinale a alternativa que
representa somente softwares básicos.
A) Microsoft Word, Excel.
B) Windows, Android e Linux.
C) Microsoft Word, Excel e Windows.
D) Google Chrome, Windows e Android.
QUESTÃO 3 (Valor: 0,34)
A tabela abaixo foi construída no Microsoft Excel, os valores correspondem a comissão
obtida por um vendedor.

Qual o resultado ao aplicar a função =MÉDIA(D1;D5) em uma célula do Microsoft Excel
considerando a tabela acima.
A) 1900.
B) 1750.
C) 2000.
D) 500.
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QUESTÃO 4 (Valor: 0,34)
No Microsoft Word o conjunto de funções que compreende o espaçamento entre linhas,
recuos e alinhamento de textos é conhecido como:
A) Fonte.
B) Estilos.
C) Design.
D) Parágrafo.
QUESTÃO 5 (Valor: 0,34)
Quais as teclas de atalho utilizadas pelo usuário para realizar as seguintes ações no
Microsoft Word.





Utilizar o alinhamento justificado para o texto;
Alterar entre letras minúsculas e maiúsculas;
Selecionar todo o texto do documento;
Abrir a caixa de navegação para localizar ou substituir um texto.

A) Crtl + J; Shift + F3; Ctrl + T; Ctrl + L.
B) Crtl + J; Crtl + F3; Ctrl + T; Ctrl + S.
C) Crtl + J; Shift + F3; Ctrl + A; Ctrl + L.
D) Crtl + J; Shift + F3; Ctrl + A; Ctrl + S.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 25 QUESTÕES
QUESTÃO 6 (Valor: 0,34)
A Lei Municipal n. 4.337, de 3 de abril de 2019 estabelece a estrutura e o funcionamento do
Conselho Tutelar de Içara-SC. De acordo com a referida lei, assinale a CORRETA:
A) O membro do Conselho Tutelar é detentor de mandato eletivo, possuindo vínculo empregatício
com o Poder Público, de natureza estatutária ou celetista conforme a forma de contratação.
B) O controle externo do Conselho Tutelar é realizado exclusivamente pelo Ministério Público.
C) Os membros do Conselho Tutelar deverão ser submetidos à carga horária semanal de 44
(quarenta e quatro) horas de atividades, com escalas de sobreaviso aos de seus pares, permitido o
tratamento diferenciado conforme a atribuição.
D) O Conselho Tutelar deve estar aberto ao público em horário compatível com o funcionamento
dos demais órgãos e serviços públicos municipais, permanecendo aberto para o atendimento da
população das 8h às 12h e das 13h às 17h.
QUESTÃO 7 (Valor: 0,34)
A Lei n. 4.387, de 7 de junho de 2019 trata da Políticas Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Içara-SC e estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente e cria o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente. A respeito do que a referida lei dispõe sobre o Fundo Municipal, assinale a
alternativa INCORRETA:
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A) O FMDCA constitui unidade orçamentária própria, com personalidade jurídica, integrante do
orçamento público municipal.
B) As normas gerais que regem a execução orçamentária da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios devem ser aplicadas à execução orçamentária do Fundo.
C) O FMDCA será regulamentado e gerido pelo Conselho Tutelar.
D) O Chefe do Poder Executivo Municipal designará um servidor para exercer as funções de
ordenador de despesas do FMDCA, sendo preferencialmente o Secretário Municipal de Assistência
Social, Habitação, Trabalho e Renda.
QUESTÃO 8 (Valor: 0,34)
Sobre o direito à saúde de crianças e adolescentes, assinale a INCORRETA.
A) A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde.
B) O aleitamento materno é obrigatório, por tratar-se de direito da criança na primeira infância.
C) As políticas sociais públicas devem permitir o nascimento e o desenvolvimento sadio e
harmonioso, em condições dignas de existência.
D) O acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente se dá por
intermédio do SUS.
QUESTÃO 9 (Valor: 0,34)
Sobre o direito à liberdade de crianças e adolescentes, assinale a alternativa INCORRETA
conforme o ECA:
A) O direito à liberdade compreende o direito de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços
comunitários, ressalvadas as restrições legais.
B) O direito à liberdade compreende o direito à opinião e expressão.
C) O direito à liberdade compreende o direito de se manifestar anonimamente nas redes sociais.
D) O direito à liberdade compreende o direito de participar da vida política, na forma da lei.
QUESTÃO 10 (Valor: 0,34)
Segundo o ECA, sobre os direitos de liberdade, respeito e dignidade de crianças e
adolescentes, assinale a CORRETA:
A) O direito ao respeito consiste apenas na inviolabilidade da integridade física da criança e do
adolescente.
B) É dever apenas da sociedade e do poder público colocar a criança e o adolescente a salvo de
tratamento constrangedor.
C) A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico
ou de tratamento cruel ou degradante como formas de correção e/ou disciplina.
D) Os pais ou integrantes da família ampliada podem moderadamente utilizar o castigo físico como
forma de correção, disciplina ou educação.
QUESTÃO 11 (Valor: 0,34)
Sobre a família natural e a família substituta, assinale a alternativa CORRETA:
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A) A colocação em família substituta pode ser feita mediante guarda, tutela ou adoção.
B) A família substituta é a formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes.
C) A família extensa ou ampliada é a decorrente de adoção.
D) A família natural é a que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal.
QUESTÃO 12 (Valor: 0,34)
Para a colocação da criança ou adolescente em família substituta:
A) O grau de parentesco nunca precisará ser levado em consideração.
B) O consentimento da criança será obrigatoriamente colhido em audiência.
C) É dispensada a preparação gradativa e o acompanhamento posterior.
D) Os grupos de irmãos serão colocados na mesma família substituta, ressalvada a comprovação
de risco ou outra situação justificável.
QUESTÃO 13 (Valor: 0,34)
Sobre a adoção, assinale a INCORRETA:
A) A adoção é medida excepcional e irrevogável.
B) O adotante deve ser dezesseis anos mais velho que o adotado, no mínimo.
C) Os maiores de dezoito anos podem adotar, ainda que solteiros.
D) Os divorciados não podem adotar conjuntamente, nem mesmo se acordarem sobre guarda e
regime de visitas.
QUESTÃO 14 (Valor: 0,34)
Sobre o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, assinale a INCORRETA:
A) As crianças e adolescentes têm direito à igualdade de condições para o acesso e permanência
na escola.
B) Os maus-tratos envolvendo alunos deverão ser comunicados pelos dirigentes escolares ao
Conselho de Direitos.
C) É dever do Estado assegurar o ensino fundamental, obrigatório e gratuito.
D) Os pais ou responsável têm o dever de matricular os filhos ou pupilos na rede regular de ensino.
QUESTÃO 15 (Valor: 0,34)
Assinale a alternativa CORRETA a respeito da prevenção de ocorrência de ameaça ou
violação dos direitos da criança e do adolescente, conforme o ECA.
A) Crianças menores de doze anos somente poderão entrar e permanecer em locais de
apresentação quando acompanhados dos pais ou responsável.
B) É proibida a venda de bebidas alcoólicas a crianças, sendo facultada a adolescentes quando
autorizado pelos pais ou responsável.
C) É proibida a hospedagem de criança em hotel sem autorização ou acompanhamento pelos pais
ou responsável, sendo permitida a do adolescente.
D) As revistas e publicações contendo material impróprio deverão ser comercializadas em
embalagem lacrada, com advertência do seu conteúdo.
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QUESTÃO 16 (Valor: 0,34)
A respeito da autorização para viajar, assinale a alternativa INCORRETA de acordo com o
ECA:
A) Somente a criança ou adolescente com deficiência depende de autorização expressa para viajar,
ainda que maior de dezesseis anos.
B) A criança ou adolescente menor de dezesseis anos poderá viajar para fora da comarca de
residência se acompanhada de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado o
parentesco documentalmente.
C) Nenhuma criança ou adolescente menor de dezesseis anos poderá viajar desacompanhada dos
pais para fora da comarca de sua residência sem expressa autorização.
D) A autorização emitida pela autoridade judiciária poderá ter validade de dois anos.
QUESTÃO 17 (Valor: 0,34)
Sobre o direito à convivência familiar e comunitária, o poder familiar e a filiação, assinale a
INCORRETA.
A) A criança e o adolescente têm o direito de ser criados no seio da família substituta, e,
excepcionalmente em família natural.
B) A convivência familiar procede do poder familiar e traz consigo a importância dos vínculos
afetivos.
C) A convivência comunitária relaciona-se com o ingresso na cidadania e no desenvolvimento das
relações sociais.
D) Em virtude de igualdade entre os filhos, não é permitida qualquer distinção entre os nascidos da
relação matrimonial e os nascidos fora dela.
QUESTÃO 18 (Valor: 0,34)
A respeito o acolhimento familiar, previsto no art. 34 do ECA, assinale a CORRETA.
A) O acolhimento familiar possui caráter temporário e provisório.
B) O acolhimento institucional tem prioridade sobre o familiar.
C) A família acolhedora recebe a criança ou adolescente mediante o instituto da tutela.
D) A família acolhedora não recebe qualquer aporte financeiro, ficando integralmente responsável
pelas despesas decorrente do acolhimento da criança ou adolescente.
QUESTÃO 19 (Valor: 0,34)
A Constituição Federal de 1988, acerca da idade mínima para o trabalho, estabelece:
A) Idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho de qualquer natureza e de dezesseis
anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
B) Idade mínima de dezesseis anos para a realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
C) Idade mínima de dezesseis anos para qualquer trabalho, exceto noturno, perigoso e insalubre, e
de quatorze anos para trabalho na condição de aprendiz.
D) Idade mínima de dezesseis anos para admissão ao trabalho na condição de aprendiz, salvo
idade de quatorze anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
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QUESTÃO 20 (Valor: 0,34)
O dever do Estado com a educação será efetivado, conforme artigo 208 da CF/88, mediante:
A) Educação básica obrigatória e gratuita dos 5 (cinco) ao 18 (dezoito) anos.
B) Progressiva universalização do ensino médio gratuito.
C) Atendimento educacional especializado as pessoas com deficiência, por meio de rede especial
de ensino.
D) Educação infantil, em creche e pré-escola até 4 (quatro) anos de idade.
QUESTÃO 21 (Valor: 0,34)
As entidades governamentais e não-governamentais de atendimento, cujos programas seja
regularmente inscritos no CMDCA, serão fiscalizadas:
A) Apenas pelo Poder Judiciário.
B) Pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público.
C) Pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público e pelos Conselhos Tutelares.
D) Apenas pelos Conselhos Tutelares.
QUESTÃO 22 (Valor: 0,34)
Nos termos do artigo 98 do ECA, as medidas de proteção à criança e ao adolescente são
aplicáveis:
A) Sempre que seus direitos forem ameaçados ou violados em razão da sua conduta.
B) Somente quando seus direitos são violados pelo Estado.
C) Somente quando seus direitos são ameaçados por falta dos pais ou responsáveis.
D) Sempre que seus direitos forem ameaçados por ação ou omissão de terceiros.
QUESTÃO 23 (Valor: 0,34)
Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma característica do Conselho Tutelar:
A) Órgão permanente e autônomo.
B) Órgão jurisdicional.
C) Órgão encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes.
D) Órgão colegiado.
QUESTÃO 24 (Valor: 0,34)
Assinale a alternativa INCORRETA em relação às atribuições do Conselho Tutelar.
A) Atender as crianças e adolescentes nos casos de ameaça ou violação dos seus direitos e atender
e aconselhar os pais ou responsáveis.
B) Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal
contra os direitos da criança e do adolescente.
C) Resolver os casos que envolvam conflito de interesses relacionados à destituição do poder
familiar, guarda, tutela ou adoção.
D) Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e
programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente.
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QUESTÃO 25 (Valor: 0,34)
Sobre as decisões do Conselho Tutelar, assinale a CORRETA.
A) As decisões podem ser revistas apenas a cada 4 (quatro) anos, quando há eleição dos
Conselheiros Tutelares.
B) As decisões são revistas pelo Ministério Público a qualquer momento a requerimento de qualquer
membro da sociedade.
C) As decisões somente poderão ser revistas pelo Ministério Público a pedido de quem tenha
interesse legítimo.
D) As decisões somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha
interesse legítimo.
QUESTÃO 26 (Valor: 0,34)
A Constituição Federal de 1988 prevê que a família é a base da sociedade e possui especial
proteção do Estado. O artigo 227, em sua redação atual, dispõe que é dever da família, da
sociedade e do Estado:
A) Assegurar os direitos fundamentais apenas à criança.
B) Assegurar os direitos fundamentais apenas à criança e ao adolescente.
C) Colocar apenas a criança a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão.
D) Colocar a criança, o adolescente e o jovem a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.
QUESTÃO 27 (Valor: 0,34)
Assinale a alternativa INCORRETA, conforme a Constituição Federal de 1988:
A) É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito à convivência familiar e comunitária.
B) É dever apenas do Estado assegurar à criança e ao adolescente o direito à educação.
C) O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do
jovem, admitida a participação de entidades não governamentais.
D) A aplicação de percentual dos recursos públicos destinado à saúde na assistência maternoinfantil é preceito que deve ser atendido pelo Estado na promoção de programas de assistência
integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem.
QUESTÃO 28 (Valor: 0,34)
O direito à proteção especial de crianças e adolescentes, segundo artigo 227, parágrafo 3º
da Constituição Federal de 1988, abrangerá algumas garantias. Assinale a alternativa que
indica a INCORRETA:
A) Garantia de direitos previdenciários e trabalhistas.
B) Garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola.
C) Garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação
processual, sendo dispensada a defesa técnica por profissional habilitado.
D) Obediência aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de
pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa de liberdade.
7

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA
PROCESSO SELETIVO
EDITAL N.º 001/2019/CMDCA
CONSELHEIRO TUTELAR

QUESTÃO 29 (Valor: 0,34)
O artigo 227 da Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente de
1990 inovaram o ordenamento jurídico brasileiro ao admitirem a criança e o adolescente
como sujeitos de direitos. A mudança decorreu da incorporação do princípio, teoria ou
paradigma da:
A) Prioridade Absoluta.
B) Proteção Integral.
C) Responsabilidade tríplice compartilhada.
D) Melhor interesse da criança.
QUESTÃO 30 (Valor: 0,34)
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança para os efeitos
legais:
A) A pessoa com até doze anos de idade incompletos.
B) A pessoa com até doze anos de idade completos.
C) A pessoa com menos de onze anos.
D) A pessoa com até treze anos incompletos.
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