PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2019
CONSELHEIRO (A) TUTELAR

JRE GESTÃO DE PESSOAS
CNPJ: 32.379.498/0001-31
ENDEREÇO: AVENIDA 18 DE FEVEREIRO, 370 – SEGUNDO ANDAR – SALA 8 –
PIRATUBA/SC
49 998039960
49 999043452

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –
CMDCA ANITA GARIBALDI- SC PROCESSO SELETIVO 01/2019 - CONSELHEIRO
TUTELAR
INSTRUÇÕES
• Não inicie a prova antes de receber autorização do fiscal;
• Ao receber o sinal de autorização para iniciar a prova verifique se a mesma possui as
25 questões;
• Preencha com nome, número de inscrição, data e assine seu caderno de prova e folha
de respostas;
• Esta prova contém 25 questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas (A, B,
C, D);
• Cada questão equivale a 0,4 pontos totalizando 10 pontos;
• Você deve ler atentamente cada questão de prova e escolher a alternativa que julgar
correta;
• Marque apenas UMA letra (RESPOSTA) para cada questão;
• A resposta deve ser passada à tinta com caneta de cor azul ou preta na folha de
respostas (GABARITO), tomando o cuidado de não as rasurar. (A questão que possuir
mais de uma marcação de resposta correta, bem como estiver rasurada, será considerada
nula).
• Não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação (celular, pager etc.);
• A prova terá duração total de 02h30min (duas horas e trinta minutos), sendo das 08h00
às 10h30; Sendo que os últimos três devem permanecer até o final. O candidato só poderá
deixar a sala de prova após 40 minutos de início da mesma.
• Só será permitida a saída do candidato da sala onde a prova será realizada, na presença
de um fiscal;
OBS: Caso ficar em dúvida frente a qualquer questão da prova, solicite a folha de recursos
que está no final desta prova;
Ao final do caderno de prova haverá uma tabela aonde poderá ser usada para anotar suas
respostas para posterior correção junto ao gabarito, quando esse for disponibilizado. Faça
sua prova em silêncio.
NOME:
________________________________________________DATA:_____/_____/______
INSCRIÇÃO:______________________________
CPF:________________________________

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 10 QUESTÕES
Questão nº 01
Assinale a alternativa correta:
O Estatuto da Criança e do Adolescente considera criança:
a) A pessoa até 10 anos de idade incompletos;
b) A pessoa até 11 anos de idade incompletos;
c) A pessoa até 12 anos de idade incompletos;
d) A pessoa até 13 anos de idade incompletos;

Questão nº 02
Assinale a alternativa correta:
O Estatuto da Criança e do Adolescente considera adolescente:
a) A pessoa entre 10 e 16 anos de idade;
b) A pessoa entre 10 e 18 anos de idade;
c) A pessoa entre 12 e 20 anos de idade;
d) A pessoa entre 12 e 18 anos de idade.

Questão nº 03
Assinale a alternativa correta:
NÃO é atribuição do Conselho Tutelar:
a) Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração
administrativa ou penal contra os direitos da criança e adolescente;
b) Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando
necessário;
c) Atender as crianças e adolescentes sempre que seus direitos forem ameaçados ou
violados;
d) Colocar a criança ou adolescente que se encontre em situação de risco, em família
substituta.

Questão nº 04
Quando o adolescente for flagrado praticando ato infracional, deve o conselheiro tutelar:
a) Aplicar medida sócio – educativa de ofício;
b) Comunicar o membro do Ministério Público;
c) Comunicar o juiz;
d) Comunicar autoridade policial competente.

Questão nº 05
Verificada a hipótese de maus tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou
responsável, a autoridade judicial poderá determinar, a seguinte medida cautelar:
a) Pena de prisão ao agressor;
b) Multa diária ao agressor;
c) Afastamento do agressor da moradia comum;
d) Recolhimento da criança ou adolescente em família substituta.

Questão nº 06
São medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança Adolescente, EXCETO:
a) Trabalho pelo prazo de três meses;
b) Advertência;
c) Liberdade Assistida;
d) Inserção em regime de semiliberdade.

Questão nº 07
Assinale a alternativa VERDADEIRA:
A entrada e permanência de criança e adolescente, desacompanhado dos pais ou
responsável, em bailes e promoções dançantes:
a) É permitida até as 22 horas;
b) É proibida para menores de 16 anos;
c) É permitida sem restrições;
d) Será disciplinada por autoridade judicial através de portaria, ou autorização
mediante alvará.

Questão nº 08
A respeito dos direitos fundamentais previstos no ECA, assinale a alternativa ERRADA:
a) Incumbe ao poder público propiciar apoio alimentar à gestante e à mãe que
estiver amamentando que dele necessitem;
b) Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção á saúde de gestantes, são
obrigados a manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto
à mãe;
c) Os estabelecimentos de atendimentos a saúde, não estão obrigados a
proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou
responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente.
d) Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos, contra criança e
adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva
localidade, sem prejuízo de outras providencias legais.

Questão nº 09
São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar, EXCETO:
a) Marido e mulher;
b) Namorados;
c) Irmãos;
d) Ascendente e descendente.

Questão nº 10
Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente poderá
determinar, dentre outras, as seguintes medidas, EXCETO:
a) Encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade;
b) Matrícula e frequência obrigatórios em estabelecimento oficial de ensino
fundamental;
c) Encaminhar para outra casa familiar;
d) Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar
ou ambulatorial.

LÍNGUA PORTUGUESA – 5 QUESTÕES
Questão nº 11
Em se tratando de Redação Oficial, julgue os itens:
I. Redação Oficial são as regras e normas da Língua Portuguesa para se redigir
reportagens, artigos, comunicados, enfim, textos (redações) gramaticalmente
corretos.
II. A Redação Oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso do padrão culto
de linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade.
III. Na Redação Oficial, o uso da linguagem coloquial é restrito: jargões e gírias são
permitidos apenas em textos narrativos.
É correto o que está afirmado na(s) alternativa(s):
a) I;
b) II;
c) III;
d) I e II.

Questão nº 12
Pode-se substituir a expressão "solicitações impertinentes" por:

a- Avisos descabidos;
b- Apelos inconvenientes;
c- Sinais insolentes;
d- Pedidos inusitados.

Questão nº 13
Assinale a alternativa que completa as frases abaixo apropriadamente:
* Ela é muito inteligente, __ não é muito aplicada.
* Maria sofre de um ___ sem cura.
* Lia, que não é tão inteligente, é ___ esforçada.
* Fábio é muito ___-caráter.
* Samuel e eu discordamos em tudo. A opinião dele sempre vai___ minha.
* A opinião dos leitores veio ________ aspirações do senador, que se sentiu feliz por ter
suas ideias acolhidas.
a)
mas – mau – mais – mal – de encontro à – ao encontro das;
b)
mais – mau – mas – mal – de encontro à – ao encontro das;
c)
mas – mal – mais- mau- de encontro à – ao encontro das;
d)
mas – mal – mais – mau – ao encontro da – de encontro às.

Questão nº 14
Só em uma série abaixo todas as palavras estão acentuadas corretamente. Assinale-a.
a) Satanás – ínterim – espécime;
b) Rápido – sede – corte;
c) Corôa – vatapá – automóvel;
d) Cometí – pêssegozinho – viúvo.

Questão nº 15
Assinale a alternativa em que a vírgula está empregada incorretamente.
a) Meninos, escutem!
b) Terminando a aula, poderão retirar-se.
c) O homem, que é mortal, tem uma alma imortal.
d) Napoleão, inscreveu para sempre seu nome na História.

CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES
Questão nº 16
A suspensão ou perda do mandato de conselheiro Tutelar se dará quando:
a) For condenado pela prática de crime doloso, contravenção penal ou pela
prática de infrações administrativas previstas na lei nº 8.069/90;
b) Sofrer a penalidade administrativa de perda de mandato, conforme sanção
prevista na lei municipal;
c) Exercer outra atividade incompatível com exercício do cargo;
d) Todas as alternativas estão corretas.

Questão nº 17
Assinale a alternativa correta. A convocação de suplente de conselheiro se dará quando:
a) Houver afastamento temporário do titular;
b) A pedido do candidato que ficou classificado;
c) Quando o CMDCA decidir necessário;
d) Quando o Ministério Público determinar.
Questão nº18
Não é órgão do município responsável pela política de atendimento dos direitos da criança
e do adolescente:
a) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
b) Fundo Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente;
c) Conselho Tutelar;
d) Conselho Paroquial.

Questão nº 19
O conselho tutelar está vinculado administrativamente, lhe assegurando tutela de apoio
institucional, dotação orçamentária, recursos humanos de apoio, material, equipamento e
instalações a qual secretaria municipal:
a) Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo;
b) Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social;
c) Secretaria Municipal de Administração e Planejamento;
d) Secretaria de Finanças.
Questão nº 20
A comarca de Anita Garibaldi contempla os municípios de :
a) Anita Garibaldi, Celso Ramos e Abdon Batista;
b) Celso Ramos e Abdon Batista;
c) Anita Garibaldi;
d) Celso Ramos e Anita Garibaldi.

INFORMÁTICA BÁSICA– 5 QUESTÕES
Questão nº 21
O que significa download:
a) Significa o recebimento de dados de um sistema remoto;
b) Enviar dados para um servidor remoto;
c) Anexar um arquivo;
d) Equipamento físico do computador.

Questão nº 22
Como é chamado o correio eletrônico na internet:
a) E- mail;
b) Pen drive;
c) Watts app;
d) Software.
Questão nº 23
Com relação aos periféricos de entrada e saída do computador, assinale a alternativa
correta.
a) O scanner é um dispositivo de entrada de dados;
b) As impressoras são periféricos que gravam em papel dados enviados do
computador;
c) As caixas de som são periféricos que ampliam o som;
d) Todas as alternativas estão corretas.

Questão nº 24
É correto afirmar que o hardware é:
a) É um programa;
b) É um vírus;
c) É um equipamento;
d) É um e-mail.

Questão nº 25
Qual atalho no teclado pode ser utilizado para duplicar uma guia no navegador Microsoft
Edge:
a) Ctrl + K;
b) Ctrl + D;
c) Ctrl + E;
d) Ctrl + C.

CARTÃO RESPOSTA

NOME:
________________________________________________DATA:_____/_____/______
INSCRIÇÃO:______________________________
CPF:____________________________________
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1 – Deferido
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