
 

PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE CONTAGEM  -  EDITAL  01/2013 

TESTE ESCRITO DE CONHECIMENTOS 

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 de prova contém 10 (DEZ) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 4 (QUATRO) 

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

abertas, abrangendo os conteúdos específicos. 

- Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre candidatos, tampouco 

será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, telefone celular, beep, pagers, entre outros). 

- Ao finalizar a prova objetiva, transfira as respostas das questões de múltipla escolha para o Cartão de 

Respostas, observando o seguinte exemplo: 

Questão 01 – letra C 

Questão 02 – letra B 

01) A) B) C) D) 

02) A) B) C) D) 

 

- Use apenas caneta esferográfica de tinta  azul ou preta,  para preencher os quadrinhos do cartão de respostas. 

Não utilize corretivo.  

- A resposta,  na prova objetiva,  não será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas, MESMO 

QUE UMA DELAS ESTEJA CORRETA. 

- Não deixe nenhuma questão sem resposta. 

     - Use como rascunho o cartão de respostas reproduzido no final deste caderno. 

- Não dobre, não amasse o Cartão de Respostas e as folhas correspondentes às questões abertas.  NÃO 

SERÃO ACEITAS RASURAS. 

- Escreva o número do Código que se encontra no Cartão de Respostas nas folhas correspondentes às 

questões abertas,  

- Não escreva seu nome nas folhas de respostas das questões abertas. 

- Leia cuidadosamente cada QUESTÃO ABERTA e escreva a resposta à caneta, nos espaços correspondentes 

com letra legível. Será corrigida somente a resposta que estiver dentro desses espaços. 

- O candidato deverá entregar somente o CARTÃO DE RESPOSTAS, assinado e as folhas correspondentes às 

questões abertas. 

- O tempo de duração da prova é de 3h (TRÊS HORAS), já incluído a  transcrição das respostas do Caderno de 

Questões da Prova Objetiva para o Cartão de Respostas, bem como a assinatura do mesmo. 

ABRA ESTE CADERNO SOMENTE QUANDO AUTORIZADO 

  

 

 

  

 

 



 

 

 

  

 

 



 

1) Conforme a lei Municipal nº 3967/05, que dispõe sobre a política dos direitos da criança 

e do adolescente, podemos considerar como serviços especiais para efetivação da política 

de atendimento dos direitos da criança e do adolescente: 

 

A) Abrigos; 

B) Identificação e localização de pais, crianças e adolescentes desaparecidos;  

C) Orientação e apoio sócio familiar; 

D) Serviços de educação. 

 

2) O órgão que tem a competência de acompanhar e avaliar a atuação dos Conselheiros 

Tutelares, verificando o cumprimento integral dos seu deveres institucionais, de acordo 

com a Lei Municipal 3967/05, é:  

 

A) Ministério Público; 

B) Vara da Infância e Juventude; 

C) Poder Executivo Municipal; 

D) Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e adolescentes. 

 
3) Marque (V) para as proposições Verdadeiras  e  (F) para as Falsas, conforme determinado  

na Lei Municipal 3967/05: 

 

 (   ) 
 

O Poder executivo poderá criar novos Conselhos Tutelares, sempre que 
necessário, para atender  ao interesse público; 

 (   ) 
 

Os registros de atendimento dos Conselhos Tutelares deverão ser arquivados 
após a conclusão dos casos, por um período de 5 (cinco)  anos; 

 (   ) Durante o horário de funcionamento do Conselho Tutelar, o mesmo ficará aberto à 
população, devendo estar presente, pelo menos 2 (dois) conselheiros tutelares,  
na sede do órgão; 

 (   ) O horário de funcionamento do Conselho Tutelar será definido em Decreto 
Municipal, ouvido o CMDCA. 

 

 



 

A) V, V, F, V; 

B) F, F, F, V; 

C) V, F, F, V; 

D) V, V, F, F. 

 

4) De acordo com  as Orientações Técnicas do CONANDA/CNAS: Serviços de acolhimento 

para crianças e adolescentes, relacione o serviço de acordo com a definição do mesmo: 

 

A) Abrigo institucional; 

B) Casa – Lar; 

C) Acolhimento em família acolhedora; 

D) República. 

 

1. (  ) Serviço que organiza o acolhimento, em residências de famílias cadastradas. 

2.(   ) Serviço de acolhimento provisório oferecido em unidades residenciais, nas 

quais pelo menos uma pessoa ou casal trabalha como educador/cuidador, 

residente em uma casa que não é sua, prestando cuidados a um grupo de 

crianças e adolescentes afastado do convívio familiar. 

3.(   ) Serviço de acolhimento provisório que deve ter aspecto semelhante ao de uma 

residência e estar inserida na comunidade, em áreas residenciais. 

4.(   ) Serviço de acolhimento que oferece apoio e moradia subsidiada a grupo de 

jovens em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social. 

 
Marque a alternativa CORRETA: 

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

B) 1.B, 2.C, 2.D, 4.A; 

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

D) 1.A, 2.B, 3.C, 4.D. 
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5) As entidades governamentais e não governamentais que executam programas de 

proteção e socioeducativos destinados a crianças e adolescentes deverão ser fiscalizadas 

pelo Conselho Tutelar. São também órgãos que têm por responsabilidade fiscalizar essas 

entidades,  conforme determina o ECA:  

A) CMDCA e Ministério Público; 

B) Poder Executivo e CMDCA; 

C) Conselho Tutelar e Secretaria de Desenvolvimento; 

D) Judiciário e Ministério Público. 

 

6) O tempo de permanência da criança ou do adolescente em programa de acolhimento 

institucional não poderá ser maior  que: 

A) 6 (seis) meses; 

B) 1 (hum) ano; 

C) 2 (dois) anos; 

D) 5 (cinco) anos. 

 

7) Marque a alternativa CORRETA: 

 

A) As gestantes ou mães que manifestarem interesse em entregar seus filhos à 

adoção serão encaminhadas para o Conselho Tutelar; 

B) Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes são 

obrigados a manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários 

individuais, pelo prazo de 5 (cinco) anos; 

C) A parturiente será atendida, obrigatoriamente, pelo mesmo médico que a 

acompanhou na fase pré-natal;  

D) Incumbe ao Poder Público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem de 

medicamentos, de prótese e de outros recursos relativos ao tratamento, à 

habilitação ou  à reabilitação. 

 
 
 



 

8) A Resolução nº. 109, de 11 de novembro de 2009, aprovou a Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais, marque a alternativa correta referente ao serviço de 

Acolhimento Institucional: 

 

A) O atendimento em unidade e acolhimento institucional semelhante a uma 

residência deve atender a um grupo de até 20 crianças e/ou adolescentes; 

B) As unidades de acolhimento devem ser distante da comunidade das crianças e 

adolescentes acolhidos; 

C) O atendimento deve ser personalizado e em pequenos grupos, e afastar o convívio 

familiar, preservando o acolhido; 

D) O acolhimento deve ser provisório e excepcional para crianças e adolescentes de 

ambos os sexos, excluindo  crianças e adolescentes com deficiência.  

 

9) O Word é considerado um dos melhores editores de texto, pois fornece todas as 

ferramentas necessárias para a criação de novos trabalhos. Marque a alternativa 

INCORRETA a respeito da formatação do documento em Word: 

 

A) Para colocar bordas em um texto clique no Menu Formatar e escolha a opção 

Bordas e Sombreamento; 

B) Para inserir figuras no documento, clique no Menu Inserir/Figura/Clip-art. Caso 

queira aumentar o tamanho da figura deve dar um zoom; 

C) No Word quando digitamos uma palavra “errada” ela é automaticamente 

marcada, sublinhada de vermelho. Para corrigir deve-se clicar no botão 

Ortografia e Gramática; 

D) Para selecionar um trecho qualquer no documento do Word devemos apontar 

para o início do texto e arrastar o mouse para o final do texto com o botão 

esquerdo pressionado. 

 

 

 

10) Considerando os conhecimentos de informática, marque alternativa CORRETA: 

 

A) O Outlook ajuda a encontrar e organizar informações para que se possa trabalhar 

sem falhas com aplicativos do Office; 

B) Microsoft Outlook além das funções de e-mail, ele é um calendário completo, onde  

pode-se agendar  compromissos diários, semanais e mensais; 

C) As Regras da Caixa de Entrada do Outlook possibilitam que se filtre e organize as 

mensagens de email; 

D) O Outlook não oferece as mesmas ferramentas de importação oferecidas pelo 

Outlook Express. 
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