
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA  

E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM/MG 

 EDITAL 02/2015- PROCESSO DE SELEÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES 

 
                                         ORGANIZAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC 

  

 

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

 
Ao receber a ordem do Fiscal da sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma 
reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova. 
Caso haja algum problema, solicite a substituição deste caderno. 
 
 
Este caderno contém o TESTE ESCRITO DE CONHECIMENTO para o Processo de Seleção dos 

Conselheiros Tutelares. São 10 (DEZ) Questões Objetivas, cada uma constituída de 4 (QUATRO) 

alternativas de respostas para cada questão, sendo apenas uma alternativa correta e 5 (CINCO) 

Questões Abertas. 

 

Faça nas páginas apropriadas, deste caderno, os rascunhos dos gabaritos das Questões Objetivas e 
das Questões Abertas. Os rascunhos não serão considerados na correção. 
 
Não serão distribuídas folhas suplementares para os rascunhos. 

Ao finalizar a prova, transfira as respostas para a Folha de Respostas, observando o seguinte 
exemplo: 
 

Questão 01 – letra C 01) A) B) C) D)  

Questão 02 – letra B 02) A)         B)   C) D)  

 

 

Use apenas caneta (tinta preta ou azul) para preencher o gabarito da Folha de Respostas. Não utilize 
corretivo. NÃO SERÃO ACEITAS RASURAS. 
 
Sua resposta não será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas, MESMO QUE 
UMA DELAS ESTEJA CORRETA. 
 
Não dobre, amasse ou rasure as Folhas de Respostas. ELAS SÃO A SUA PROVA.  
 
O candidato deverá entregar somente a FOLHA DE RESPOSTAS do GABARITO e a FOLHA de 
RESPOSTAS DAS QUESTÕES ABERTAS, devidamente preenchidas e assinadas. 
 
O tempo de duração da Prova Objetiva e das Questões Abertas é de 3 (TRÊS HORAS), já incluído o 
tempo destinado à transcrição das respostas de Questões da Prova Objetiva e das Questões Abertas 
para as Folhas de Respostas e à assinatura das mesmas. 
 
Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre candidatos, 
tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico (calculadora, telefone 
celular, beep, pagers, entre outros). 
 

ABRA ESTE CADERNO SOMENTE QUANDO AUTORIZADO 
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TESTE ESCRITO DE CONHECIMENTO 

 

1) De acordo com Lei Municipal nº 3.967/2005, a Comissão de Ética de caráter provisório, formada por  

(três) membros, encarregada de apurar o processo disciplinar quando for apresentada denúncia formal 

contra um Conselheiro Tutelar, será composta pelos seguintes membros: 
 

A) 1 (um) representante do Ministério Público, 1 (um) representante do Conselho Tutelar, 1 (um) 

representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança  e do Adolescente; 

B) 1 (um) representante do Conselho Tutelar,  1 (um) representante do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, 1 (um) representante da Corregedoria Municipal 

ou outro órgão do Poder Executivo; 

C) 1 (um) representante do Corregedoria Municipal ou outro órgão do Poder Executivo, 1 (um) 

representante do Ministério Público, 1 (um) representante do Vara da Infância e Juventude; 

D) 1 (um) representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 1 (um) 

representante do Ministério Público, 1 (um) representante do Vara da Infância e Juventude. 

 

 

2) A Lei Municipal nº 3.967/2005 define os casos em que haverá destituição da função de um Conselheiro 

Tutelar.  
 

Considerando esses casos, marque (V) para as proposições Verdadeiras e (F) para as proposições 

Falsas. 

 

(    ) Ofensa física em serviço, mesmo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. 

(    ) Atuação político-partidária no exercício da função. 

(    ) Ineficiência técnica na atividade. 

(    ) Não participar nos cursos de capacitação e/ou outros oferecidos, sem justificativa aceita pelo 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA. 
 

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 
 

A) F,V,V,V; 

B) V,F,V,F; 

C) F,V,V,F; 

D) F,F,V,V. 

 
 

3) De acordo com a Cartilha "Perguntas e Respostas: Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social – CREAS”, a efetividade dos atendimentos nos serviços do CREAS está relacionada com a 

articulação com a rede. Não compõe a rede essencial de articulação do CREAS: 

 

A) Rede de Educação; 

B) Órgãos de Defesa de Direitos; 

C) Conselhos de Políticas Públicas; 

D) Gestão de Programas de Transferência de Renda e Benefícios.   
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4) Relacione os serviços ofertados no Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, 

à definição dos mesmos,tendo como referência a Cartilha "Perguntas e Respostas: Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social - CREAS". 

 

A) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI. 
B) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade 

Assistida – LA, e de Prestação de Serviços à Comunidade – PSC. 

C) Serviço Especializado em Abordagem Social. 

D) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias. 

 

1. ( ) Busca prover atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em 

cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, determinada judicialmente. 

2. ( ) Tem por finalidade promover a autonomia, inclusão social e melhoria da qualidade de vida das 

pessoas. 

3. ( ) Ofertado de forma contínua e programada com finalidade de identificar, nos territórios, a 

incidência do trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre 

outras. 

4. ( ) Visa o apoio, a orientação e o acompanhamento a famílias e seus membros em situação de 

ameaça ou violação de direitos. 

 

A alternativa CORRETA é: 

   

A) 1D; 2A; 3C; 4B 

B) 1B; 2C; 3A; 4D 

C) 1C; 2D; 3B; 4A 

D) 1B; 2D; 3C; 4A 

 
 

5) A Proteção Social Especial de Média Complexidade possui duas unidades para ofertar serviços 
especializados. São elas: 
 

A) Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, e Centro de Referência de 

Assistência Social – CRAS; 

B) Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua -Centro POP, e Centro 

de Referência de Assistência Social – CRAS; 

C) Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, e Centro de Referência 

Especializado para a População em Situação de Rua - Centro  POP; 

D) Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, e Unidades de acolhimento 

institucional. 

 
 

6) A Lei  nº 8.069/1990 garante o direito de crianças e adolescente a convivência familiar e comunitária. 
Essa lei prevê que: 
 

A) A condenação criminal do pai ou da mãe implicará na destituição do poder familiar, independente 
do crime cometido; 

B) A permanência de crianças e adolescentes no acolhimento institucional não poderá se prolongar 
por mais de 2 (dois) anos, exceto quando comprovada necessidade que atenda o superior 
interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judicial; 

C) A criança ou adolescente não poderá visitar a mãe ou o pai que estejam privados de liberdade; 
D) O poder familiar será exercido preferencialmente pela mãe. 
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7) A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um cadastro contendo informações 

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

responsabilidade, com dados sobre as informações jurídicas de cada um, bem como das providências 

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

 

A) Ministério Público, Conselho Tutelar, Órgão Gestor da Política de Assistência Social, Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho Municipal de Assistência Social; 

B) Entidades de acolhimento institucional; 

C) Somente a autoridade Judicial; 

D) Pessoas ou famílias interessadas na adoção de crianças e adolescentes.

 

 

8) Na possibilidade de haver irregularidade em entidade governamental ou não governamental, deverá 

ser instaurado procedimento de apuração. Os órgãos responsáveis por promover a iniciativa desta 

apuração são: 

 

A) Representação do Ministério Público, ou do Conselho Tutelar ou do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e Adolescente. 

B) Portaria da Autoridade Judiciária ou representação do Ministério Público ou do Conselho Tutelar; 

C) Decreto do Poder Judiciário, ou Poder Legislativo, ou Poder Executivo; 

D) Órgão responsável pela política de assistência social ou Conselho Tutelar; 

 

 

9) São medidas aplicáveis às entidades não governamentais de atendimento a crianças e adolescentes 

que não cumprirem as obrigações constantes no ECA (Lei nº 8.069/1990): 

 

A) Afastamento provisório de seus dirigentes, advertência, fechamento de unidades ou interdição 

de programas; 

B) Suspensão total ou parcial de verbas públicas, cassação do registro, afastamento definitivo de 

seus dirigentes; 

C) Advertência, suspensão total ou parcial do repasse de verbas públicas, interdição de unidades 

ou suspensão de programas e cassação de registro; 

D) Advertência, afastamento provisório de seus dirigentes, cassação do registro.

 

 

10) Usando o mouse para deletar um arquivo no ambiente Windows devemos: 

 

A) Apontar o cursor para o nome do arquivo, clicar no botão esquerdo do mouse, clicar recortar e, se 

solicitado, confirmar. 

B) Apontar o cursor para o nome do arquivo, clicar no botão esquerdo do mouse, clicar em excluir e, 

se solicitado, confirmar. 

C) Apontar o cursor para o nome do arquivo, clicar no botão direito do mouse, clicar em excluir e, se 

solicitado, confirmar. 

D) Apontar o cursor para o nome do arquivo, clicar no botão direito do mouse, clicar em recortar e, se 

solicitado, confirmar. 
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QUESTÕES ABERTAS 

 

 

 

 

1) Sr. José Francisco da Silva, Conselheiro Tutelar há três anos não compareceu de forma assídua 

nas últimas 03 (três) Sessões Plenárias e tampouco apresentou justificativa pelo não 

comparecimento junto ao Conselho. Diante do fato e de tal omissão, foi solicitada a destituição do 

seu mandato, o que foi feito por ato do prefeito com consequente indicação do representante 

substituto. Considerando o que dispõe a Lei nº 3.967/2005 tal conduta foi correta, tendo em vista que 

o Sr. José Francisco da Silva, é um Conselheiro Tutelar representante da sociedade civil? Justifique 

 

 

 

  

INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS 

 
Preencha com cuidado, utilizando caneta de tinta azul ou preta, a identificação que se encontra na parte 
superior da folha de resposta.  
 
A versão definitiva da resposta deverá ser registrada no espaço próprio da Folha de Resposta. 
 
NÃO SE IDENTIFIQUE NO ESPAÇO DE TRANSCRIÇÃO DA FOLHA DE RESPOSTA DA PROVA 
ABERTA.  
 
A prova que apresentar, no espaço específico para transcrição das Questões Abertas, qualquer sinal ou 
que contiver expressão que possibilite a identificação do candidato será anulada e a ela será atribuída a 
nota 0 (zero). 
 
O texto das respostas das questões abertas devem ser redigidas no espaço específico, observando o limite 
de linhas. 

  
A variante linguística a ser utilizada na elaboração do texto é o padrão culto formal. 
 
O prazo para implementação do Novo Acordo Ortográfico foi estendido para 2016, portanto o candidato 
pode responder dentro da nova ou da antiga ortografia. 
 
Somente serão corrigidas as Questões escritas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Não será 
permitido o uso de lápis borracha ou corretivo de texto. 
 

1 

 
 

2  

3  

4  

5  

6  



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM/MG 

 EDITAL 02/2015- PROCESSO DE SELEÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES 

6 
                                                         ORGANIZAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM: FUNEC 

 

2) Qual a forma de acesso dos usuários ao atendimento no Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI do Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social - CREAS? 

 

 

 

 

 

 

3) A Lei Municipal nº 3.967/2005 define que uma das formas de efetivação da política municipal de 

atendimento dos direitos da criança e do adolescente se realiza através de serviços especiais classificados 

em protetivos ou sócio-educativos que compreendem abrigo, apoio sócio-educativo em meio aberto, 

internação, dentre outros. Esta afirmação está CORRETA de acordo com os dispositivos previstos na Lei 

nº 3.967/2005? Justifique. 
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Leia o texto a seguir. 

 

Justiça tira a guarda da mãe de criança que sofria maus-tratos em Araçatuba, SP 

 

Por O Globo | Agência O Globo – qui, 2 de out de 2014 

SÃO PAULO - A mãe da menina de 2 anos supostamente maltratada pelo padrastro em Araçatuba, interior 

de São Paulo, perdeu a guarda após uma decisão da Justiça. A criança foi levada a um abrigo provisório 

da cidade até que o Conselho Tutelar e o Poder Judiciário a encaminhem a um parente. Nesta quarta-feira, 

Maurício Moraes Scaranello, de 35 anos, que está preso, e a mãe, Sara Ferreira de Andrade, de 21, 

prestaram depoimento na delegacia da cidade. A polícia encontrou no computador e nos celulares do casal 

novos vídeos em que a mãe também maltrata a filha, segundo o Bom Dia Brasil. 

O conteúdo das gravações ainda não foi revelado pela equipe que investiga o caso. O pai biológico entrou 

com um pedido de guarda da menina, mas após a liminar ter sido expedida. Ainda nesta quarta-feira, a 

Justiça decidiu manter o padrasto preso. O juiz indeferiu o pedido de relaxamento de prisão feito pelos 

advogados do acusado e negou também a liberdade provisória. 

(Disponível em:< https://br.noticias.yahoo.com/justi%C3%A7a-tira-guarda-m%C3%A3e-crian%C3%A7a-sofria-maus-tratos-

115409209.html.> Acesso em: 03 de ago. 2015) 

 

4) Tendo em vista a reportagem, por que a medida protetiva recebida pela criança supostamente 

maltratada, de acordo com a Lei nº 8.069/90, é tida como uma medida provisória e excepcional? 
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5) Analise o dispositivo legal do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) a seguir: 

“Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer 

tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.”  

Discorra sobre o direito fundamental à dignidade previsto na Lei nº 8.069/90 e sobre o papel do 

Conselheiro Tutelar em caso de violação a esse direito. 

 

FOLHA DE RASCUNHO DE GABARITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contagem, 08 de agosto de 2015 
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