CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CADERNO DE PROVA PROCESSO ELEITORAL CONSELHO TUTELAR – PETROLANDIA - SC
DATA DA PROVA: 28 DE JULHO DE 2019

______________________________________________________________________________
8 PASSOS PARA UMA BOA PROVA

Caro (a) Pré-Candidato (a): Leia com o máximo de atenção as instruções que seguem, pois elas são
parte integrante da prova.
1. A prova tem duração de 04 (quatro) horas das 8h às 12h, portanto, leia a prova com calma.
Avisaremos quando faltar uma hora para o término da mesma.
2. Você está recebendo, juntamente com este caderno de prova, um cartão-resposta, confira seus
dados.
3. Este caderno de prova contém 20 questões, todas com cinco alternativas. Para cada questão
existe apenas UMA resposta certa. O caderno de prova só será trocado se apresentar problema de
impressão.
4. O caderno de prova será devolvido ao fiscal ao final da prova, juntamente com cartão resposta
oficial. Haverá na última página um rascunho de cartão resposta que poderá ser destacado para
controle do (a) candidato (a).
5. Serão anuladas as questões que contiverem, rasuras, mais de uma alternativa assinalada ou que
estiverem preenchidas a lápis.
6. Não é permitido nenhum tipo de consulta.
7. Somente será permitida a saída do (a) candidato (a) a partir das 9h. 15. Os 03 (três) últimos
candidatos deverão permanecer no local de provas até que o último termine para assinatura dos
procedimentos necessários.
8. O gabarito será divulgado 48 HORAS APÓS O TERMINO DA PROVA, no site de sua Prefeitura.
O resultado NÃO será fornecido por telefone.
BOA PROVA!
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Noções de Informática – SIPIA

01- O SIPIA fundamenta-se no Estatuto da Criança e do Adolescente tendo objetivos
primordiais:

I. Operacionalizar na base a política de atendimento dos direitos, ou seja, possibilitar a
mais objetiva e completa leitura possível da queixa ou situação da criança ou
adolescente, por parte do Conselho Tutelar.
II. Encaminhar a aplicação da medida mais adequada com vistas ao ressarcimento do
direito violado para sanar a situação em que se encontra a criança ou adolescente.
III. Subsidiar as demais instâncias – Conselhos de Direitos e autoridades competentes
– na formulação e gestão de políticas de atendimento.
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) Somente a alternativa III

02- O SIPIA é um mecanismo criado para instrumentalizar o exercício da função de
Conselheiro, gerando também informações que subsidiarão a adoção de decisões
governamentais sobre políticas para crianças e adolescentes. Sobre este enunciado é
correto afirmar que:
I)Trata-se de um sistema de informática, que tem como objetivo o registro e o tratamento
de informações sobre a promoção e defesa dos direitos fundamentais previstos no ECA.
II Por meio dele, é possível produzir conhecimentos específicos sobre as situações
concretas de violações aos direitos e sobre as respectivas medidas de proteção.
III) É um sistema de informática que pode ser usado pelo Conselho Tutelar, pelo CREAS
e pelo Prefeito.
IV) Dentre suas funções está mostrar a comunidade os atendimentos feitos pelo
Conselho Tutelar para que ela saiba quem são as famílias que violam direitos de
Crianças e Adolescentes
V) A partir do SIPIA, torna-se possível sistematizar a demanda dos Conselhos Tutelares,
inclusive por categoria de violação, consubstanciando-se em um mapeamento das
violações ocorridas naquela localidade.
Estão CORRETOS os itens contidos na alternativa:
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A) I, II e III
B) I, II, III e V
C) I e V
D) I, II e IV
E) Somente a alternativas II e V

03
Qual
o
endereço
do
Portal
SIPIA
A) O endereço para acesso na Internet é http://www.sipia.gov.br/.

na

Internet?

B) O endereço para acesso na Internet é http://www.sipia.sc.gov.br/.
C) O endereço para acesso na Internet é http://www.sipia.ciasc.br/.
D) O endereço para acesso na Internet é http://www.sipia.com.br/.
E) O endereço para acesso na Internet é http://www.sipia.net.br/.

04 - Considerando que a base do SIPIA é o Conselho Tutelar, para o qual se dirigem
de imediato as demandas sobre a violação ou o não- atendimento aos direitos
assegurados. Qual a preocupação central que reflete o sistema?
A) Como definir um fato que é denunciado como "irregular' "injusto", "inadequado"
para a vida de crianças e adolescentes, enquanto violação de direitos?
B) Punir, Familiar Estado e Sociedade quando violam direitos de Crianças e
Adolescentes.
C) Levantar dados para apresentar ao Ministério Público os descumprimentos dos
Direitos de Crianças e Adolescentes.
D) Gerenciar as Políticas Públicas quanto ao cumprimento das suas funções.
E) Proteger o Conselho Tutelar contra questionamentos do Ministério Público.
05 - Considerando que não há normativas que estabelecem obrigação do SIPIA pelos
Conselhos Tutelares, seu uso consiste em:
A) Compromisso ético político do Conselho Tutelar com as Política Sociais
B) Ser condicional, frente a vontade de cada Conselheiro.
C) Optativo uma vez que é um sistema que não responde a realidade dos Conselho
Tutelares.
D) Compromisso ético político do Conselho Tutelar com a população que o elegeu.
E) CMDCA quem determina.
Conhecimentos Específicos
06 - A atual doutrina da proteção integral, que rege o direito da criança e do adolescente,
reconhece crianças e adolescentes como:
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a) objetos de proteção do Estado e de medidas judiciais, mas que devem ser
responsabilizados pela própria situação de irregularidade.
b) sujeitos de direito, devendo o Estado, a família e a sociedade lhes assegurar direitos
fundamentais.
c) objetos de proteção do Estado e de medidas judiciais, sendo o Estado o principal
responsável por lhes assegurar direitos.
d) sujeitos de direito que devem ser responsabilizados pela própria situação de
irregularidade
e) Gente pequena em desenvolvimento que precisa ter direitos e deveres.

07- Por muito tempo o Brasil foi desrespeitoso com a criança e adolescente, a primeira
legislação brasileira que registra um olhar para crianças e adolescentes foi:
a)
b)
c)
d)
e)

O Código dos menores de rua.
O Código de menores de 1927.
O Estatuto do Menor.
Estatuto da Criança e do Adolescente higienista.
Código de Menores de 1930 instituído por Getúlio Vargas.

08 – De acordo com o ECA, o conselho tutelar, ao tomar conhecimento de ameaça ou
violação aos direitos de crianças e adolescentes, é competente, em regra, para
determinar a
a)
b)
c)
d)
e)

Aplicar medidas protetivas constante no artigo 101 do ECA.
Prender pais e ou responsáveis.
destituição da tutela da criança e(ou) do adolescente.
perda da guarda da criança e(ou) do adolescente.
Só a inclusão da criança e(ou) do adolescente em programa oficial de proteção,
apoio e promoção da família, da criança e do adolescente.

09 – De acordo com o ECA, o Conselho Tutelar não pode:
a) Aplicar Medida Protetiva;
b) Multar os adolescentes;
c) Encaminhar criança ou adolescente para atendimento psicológico;
d) Requisitar Certidão de Nascimento;
e) Aplicar medida protetiva aos pais.
10 – O ECA deu atribuições não jurisdicional ao Conselho Tutelar sobre elas é correto
afirmar que:
a) Pode modificar guarda e ou tutela;
b) Emitir certidão de nascimento de crianças e adolescentes.
c) Atender juntamente com as políticas sociais famílias em situação de ameaça.
d) Encaminhar a autoridade judiciaria caso de sua competência.
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e) Requisitar ao delegado apreensão de quem descumpre suas ordens.
11 – A sociedade ou o Estado violam direito quando:
a) Oferecem vaga em creche ou pré escola;
b) Prestam socorro quando vê a criança ou adolescente ser espancada;
c) Oferecem atendimento inadequado nas áreas da saúde, educação e assistência
social as famílias;
d) Garantem Prioridade Absoluta nos atendimentos.
e) Divulgam só direitos.
12 - De acordo com o ECA, cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente, exceto:
a) Conduzir o processo de escolha do Conselho Tutelar;
b) Gerir os Recursos do FIA;
c) Realizar o Registro das Entidades que prestam atendimento a criança e ao
adolescente.
d) Determinar as ações do Conselho Tutelar, pois o Conselho Tutelar é
subordinado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
e) Ser ao articulador do Sistema de Garantia de Direitos.
13– De acordo com o ECA é incorreto afirmar:
a) O Conselho Tutelar, recebe denúncias, realiza encaminhamentos, aplica
medidas protetivas à criança e ao adolescente;
b) O Conselho Tutelar pode aplicar advertência aos pais;
c) O Conselho Tutelar atende crianças e adolescentes para aconselhamentos;
d) O Conselho Tutelar não atende os pais ou responsáveis;
e) O Conselho Tutelar deve assessorar o poder executivo na proposta
orçamentária.
14 – Uma violação de direitos se caracteriza quanto a Sociedade, Estado e Família,
deixam de proteger crianças e adolescentes, deixar de proteger significa:
a) Oferecer serviços universais.
b) Oferecer serviços de convivência e sociabilidade.
c) Mandar e acompanhar o desenvolvimento escolar.
d) Evitar acolhimento institucional com primeira saída.
e) Acolher devido à falta de condições materiais da família.
15– Durante sua atuação, é importante que o Conselho Tutelar:
a) Trabalhe articulado somente com a Secretaria a qual está vinculado;
b) Trabalhe em parceria com toda a Rede de Serviços e Órgãos Públicos;
c) Realize somente os encaminhamentos solicitados pela Delegacia;
d) Cumpra as ordens do Prefeito;
e) Siga exatamente as regras do Ministério Público.
16– Ao adolescente autor de Ato Infracional não é permitido ser aplicado:
a) Prestação de Serviço à comunidade;
b) Liberdade Assistida;
c) Advertência;
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d) Trabalho Forçado.
e) Internação.

17- Ana vive com os pais, tem 11 anos e mais um irmão de 17, chegou denúncia ao
conselho tutelar que o irmão estaria assediando sexualmente Ana.
Qual direito está violado?
Qual agente violador?
Qual medida aplicar?
Escolhas as alternativas que responde a ordem correta:
a) Conivência Familiar e Comunitária/Irmão/Inclusão no CRAS.
b) Conivência Familiar e Comunitária/ela mesma por provocar o irmão/Advertência
a ambos.
c) Liberdade, Respeito e Dignidade Respeito e Liberdade/Irmão/Delegacia.
d) Conivência Familiar e Comunitária/Família/Advertência aos pais ou
responsáveis.
e) Conivência Familiar e Comunitária/Irmão/Inclusão no Acolhimento.
18- Marcos e seus amigos estavam na praça da cidade conversando e bebendo bebidas
alcóolicas. Alguém ligou para o conselho tutelar para que ele tomasse providencias, qual
deve ser a postura do Conselheiro de Plantão?
a) Não há direito violado, responder não é atribuição deste órgão.
b) Não há direito violado, mas é necessário o conselho tutelar reconhecer quem
são estes jovens.
c) O Conselho Tutelar deve ir aborda-los e leva-los para casa.
d) O Conselho Tutelar deve pedir a Polícia para prenda todos.
e) O Conselho Tutelar deve acolhe-los institucionalmente imediatamente.

19- Marcos e seus amigos estavam na praça da cidade conversando e bebendo bebidas
alcóolicas. Alguém ligou para o conselho tutelar para que ele tomasse providencias, qual
deve ser a postura do Conselheiro de Plantão?
a) Não há direito violado, responder não é atribuição deste órgão.
b) Não há direito violado, mas é necessário o conselho tutelar reconhecer quem
são estes jovens.
c) O Conselho Tutelar deve ir aborda-los e leva-los para casa.
d) O Conselho Tutelar deve pedir a Polícia para prenda todos.
e) O Conselho Tutelar deve acolhe-los institucionalmente imediatamente.
20- Muriel mora com a avó, tem 12 anos e está no 4º ano escolar. A escola acionou o
conselho tutelar, porque além de faltas, Muriel apresenta dificuldades de aprendizagem
e de relacionamento.
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Qual direito está violado?
Qual agente violador?
Qual medida aplicar?
Escolhas as alternativas que responde a ordem correta:
a)
b)
c)
d)

Educação cultura esporte e lazer/Avó/ Inclusão no CRAS.
Dignidade Respeito e Liberdade /Avó/Registro de Boletim na Delegacia.
Conivência Familiar e Comunitária/Avó/Advertência aos pais ou responsáveis.
Educação cultura esporte e lazer/Estado/ Inclusão em acompanhamento
especializado.
e) Liberdade Respeito e Dignidade/pais/Delegacia.
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AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. USE
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

