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QUESTÕES SUBJETIVAS 
Cada questão é pontuada se o texto produzido estiver alinhado ao enunciando. 

 
QUESTÕES OBJETIVAS (16) 

1ª Questão: Considerando os termos das Disposições Preliminares do ECA (art. 1º ao 6º), marque a alternativa 
correta que reafirma os compromissos constitucionais com a infância e a adolescência: 

(A)  O reconhecimento de sua condição de pessoa titular dos mesmos direitos e garantias fundamentais de 
todos os seres humanos; o tratamento igualitário de todas as crianças com menos de 12 anos de idade, 
independentemente de qualquer condição pessoal, social ou econômica; o dever da sociedade e do 
Estado em assegurar esses direitos, com absoluta prioridade (inclusa aqui a preferência na formulação 
e na execução das políticas sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 
relacionadas com a proteção). 

(B) O reconhecimento de sua condição de pessoa titular dos mesmos direitos e garantias fundamentais de 
todos os seres humanos; o tratamento igualitário de todos as crianças e os adolescentes com menos 
de 16 anos de idade, apenas, independentemente de qualquer condição pessoal, social ou econômica; 
o dever da família e do Estado em assegurar esses direitos, com absoluta prioridade (inclusa aqui a 
preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e a destinação privilegiada de 
recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção). 

(C) O reconhecimento de sua condição de pessoa titular dos mesmos direitos e garantias fundamentais de 
toda criança e todo adolescente com idade específica de 12 e de 18 anos, apenas; o tratamento 
diferenciado de todos aqueles com idade igual a 18 anos, dependentemente da condição pessoal, social 
ou econômica; o dever da família, da sociedade e do Estado em assegurar esses direitos, com absoluta 
prioridade (inclusa aqui a preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e a 
destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção). 

(D) O reconhecimento de sua condição de pessoa titular dos mesmos direitos e garantias fundamentais de 
todos os seres humanos; o tratamento igualitário de todos aqueles com menos de 18 anos de idade, 
independentemente de qualquer condição pessoal, social ou econômica; o dever da família, da 
sociedade e do Estado em assegurar esses direitos, com absoluta prioridade (inclusa aqui a preferência 
na formulação e na execução das políticas sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos 
públicos nas áreas relacionadas com a proteção). 

(E) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
2ª Questão: Marque a alternativa correta. Quais são todos os direitos fundamentais expressamente tratados 
pela Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990 e suas alterações vigentes? 

(A) Vida e saúde; Liberdade, respeito e dignidade; Convivência familiar; Educação, cultura e esporte; 
Profissionalização e progressão pelo trabalho. 

(B) Vida e saúde; Liberdade, respeito e dignidade; Convivência familiar; Educação, cultura, esporte e lazer; 
Profissionalização e produção no trabalho. 

(C) Vida e saúde; Liberdade, respeito e dignidade; Convivência familiar; Educação, cultura e esporte; 
Profissionalização e proteção no trabalho. 

(D) Vida e saúde; Liberdade, respeito e dignidade; Convivência familiar; Educação, cultura, esporte e lazer; 
Profissionalização e proteção no trabalho. 

(E) Vida e saúde; Liberdade, respeito e dignidade; Convivência em família substituta; Educação, cultura e 
esporte; Profissionalização no trabalho. 

3ª Questão: Observe as seguintes afirmações: 
I. Sobre vida e saúde, estão assegurados os direitos do nascimento com vida e da sobrevivência, devendo 

as políticas sociais públicas assegurar o seu nascimento e crescimento sadios, com programas de 
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atendimento pré e pós-natal (inclusive para as mães que estão sob custódia), aleitamento materno 
(abarcando aqui os empregadores como corresponsáveis em propiciar ambientes para aleitamento), 
prevenção da gravidez na adolescência, fornecimento de próteses e órteses pelo Poder Público, 
vacinação, saúde bucal e desenvolvimento psíquico. 

II. O Sistema Único de Saúde (SUS) é o principal responsável pela atenção à saúde de crianças e 
adolescentes, que deverá dispor de serviços especializados para essa faixa etária. 

III. A todos os cidadãos compete o dever de “velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os 
a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor”. Aqui 
estão proibidos os castigos físicos, tratamento cruel ou degradante e as medidas aplicáveis aos que 
descumprirem esse mandamento. 

IV. A lei regula os programas de apadrinhamento, de família acolhedora, de instituições de acolhimento e 
os institutos de guarda, tutela e adoção (nacional e internacional), determinando a observância do 
melhor interesse dos pais ou responsáveis, em todos os casos. 

V. A educação é um direito público subjetivo (art. 54, § 1º) da criança e do adolescente (não é um direito 
de que se pode dispor, devendo ser assegurado pelo Estado). 

As supracitadas afirmações verdadeiras são: 
(A) I, II, III e IV. 
(B) I, II, III e V. 
(C) I, II, IV e V. 
(D) I, III, IV e V. 
(E) I, II, III, IV e V. 

4ª Questão: Quais são as disposições sobre o direito da profissionalização e proteção no trabalho? 
(A) A lei proíbe o trabalho infantil; cita a aprendizagem e lhe garante os direitos trabalhistas; cita a 

escolarização do adolescente; cita o trabalho educativo e trata da sua remuneração; garante ao 
adolescente o direito à profissionalização e à proteção no trabalho, que deverá respeitar a sua condição 
de pessoa em desenvolvimento e ofertar capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. 

(B) A lei proíbe o trabalho infantil; define a aprendizagem e lhe garante os direitos trabalhistas; garante a 
escolarização do adolescente trabalhador; define o trabalho educativo e trata da sua remuneração; 
garante ao adolescente o direito à profissionalização e à proteção no trabalho, que deverá respeitar a 
sua condição de pessoa em desenvolvimento e ofertar capacitação profissional adequada ao mercado 
de trabalho. 

(C) A lei proíbe o trabalho infantil; define a aprendizagem e lhe garante os direitos trabalhistas; garante a 
escolarização do adolescente aprendiz e trabalhador; define o trabalho educativo e trata da sua 
remuneração; garante ao adolescente o direito à profissionalização e à proteção no trabalho, que deverá 
respeitar a sua condição de pessoa em desenvolvimento e ofertar capacitação profissional adequada 
ao mercado de trabalho. 

(D) A lei proíbe o trabalho infantil; define a aprendizagem e lhe garante os direitos trabalhistas; garante a 
escolarização do adolescente na condição de aprendiz; define o trabalho educativo e trata da sua 
remuneração; garante ao adolescente o direito à profissionalização e à proteção no trabalho, que deverá 
respeitar a sua condição de pessoa em desenvolvimento e ofertar capacitação profissional adequada 
ao mercado de formação. 

(E) A lei proíbe o trabalho infantil; define a aprendizagem e lhe garante os direitos educacionais; garante a 
escolarização do adolescente na condição de trabalhador; define o trabalho educativo e trata da sua 
remuneração; garante ao adolescente o direito à profissionalização e à proteção no trabalho, que deverá 
respeitar a sua condição de pessoa em desenvolvimento e ofertar capacitação profissional adequada 
ao mercado de formação continuada. 

5ª Questão: De acordo com os termos da Estatuto da Criança e do Adolescente (do título III da parte geral, 
que trata da prevenção), marque a alternativa correta: 

(A) Neste título, estão as regras sobre o acesso à informação e à cultura e a classificação indicativa, a 
proibição de acesso a casas de jogos e apostas, determina como deve ser a circulação de publicações 
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de conteúdo erótico, e sobre o conteúdo de publicações voltadas para o público infanto-juvenil (vedando 
ilustrações de álcool, tabaco, armas e munições). 

(B) Aqui, também se trata da proibição de comercialização, para crianças e adolescentes, de armas, 
munições e explosivos; bebidas alcoólicas; produtos cujos componentes possam causar dependência 
física ou psíquica;  

(C) Também, trata da proibição de comercialização de fogos de estampido e de artifício; revistas e 
publicações com conteúdo impróprio; bilhetes lotéricos e equivalentes. 

(D) O Estatuto também trata da proibição de hospedagem de criança e adolescente sem a autorização dos 
pais ou responsável e da autorização para viajar desacompanhada. 

(E) Todas as supramencionadas alternativas estão corretas. 
6ª Questão: Observe as seguintes afirmações: 

I. A educação é um direito público subjetivo (art. 54, § 1º) da criança e do adolescente (não é um direito 
de que se pode dispor, devendo ser assegurado pelo Estado). 

II. É dever do Estado garantir a Educação Infantil em creches e pré-escolas, os Ensinos Fundamental e 
Médio, e os meios para facilitar o acesso e a permanência (através de programas suplementares de 
material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde). 

III. É dever dos pais matricular seus filhos na rede regular de ensino, sob pena de condenação criminal por 
abandono intelectual (Código Penal, art. 246). 

IV. É dever do dirigente dos estabelecimentos de ensino comunicar ao Conselho Tutelar casos de maus-
tratos, de faltas reiteradas e não justificadas, e de repetência. 

V. Os municípios, com o apoio dos demais entes municipais, deverão estimular a destinação de recursos 
e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer. 

As supracitadas afirmações verdadeiras são: 
(A) II, III, IV e V. 
(B) I, III, IV e V. 
(C) I, II, III e IV. 
(D) I, II, IV e V. 
(E) I, II, III, IV e V. 

7ª Questão: Assinale a alternativa correta: 
(A) A Lei nº 8.069/1990 (ECA) determina que a Política de Atendimento dos direitos da criança e do 

adolescente seja realizada por um conjunto articulado de ações não-governamentais, de todos os entes 
federativos, traçando as linhas de ação (políticas sociais básicas, ações e serviços de prevenção à 
violação de direitos, serviços de prevenção e atendimento médico, e estímulo ao acolhimento familiar 
contra o acolhimento institucional, entre outras). 

(B) A Lei nº 8.069/1990 (ECA) determina que a Política de Atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente seja realizada por um conjunto articulado de ações governamentais, de todos os entes 
federativos, traçando as linhas de ação (políticas sociais básicas, ações e serviços de prevenção à 
violação de direitos, serviços de prevenção e atendimento médico, e estímulo ao acolhimento familiar 
contra o acolhimento institucional, entre outras). 

(C) A Lei nº 8.069/1990 (ECA) determina que a Política de Atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente seja realizada por um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, 
de todos os entes municipais, traçando as linhas de ação (políticas sociais básicas, ações e serviços 
de prevenção à violação de direitos, serviços de prevenção e atendimento médico, e estímulo ao 
acolhimento familiar contra o acolhimento institucional, entre outras). 

(D) A Lei nº 8.069/1990 (ECA) determina que a Política de Atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente seja realizada por um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, 
de todos os entes estaduais, traçando as linhas de ação (políticas sociais básicas, ações e serviços de 
prevenção à violação de direitos, serviços de prevenção e atendimento médico, e estímulo ao 
acolhimento familiar contra o acolhimento institucional, entre outras). 

(E) A Lei nº 8.069/1990 (ECA) determina que a Política de Atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente seja realizada por um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, 
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de todos os entes federativos, traçando as linhas de ação (políticas sociais básicas, ações e serviços 
de prevenção à violação de direitos, serviços de prevenção e atendimento médico, e estímulo ao 
acolhimento familiar contra o acolhimento institucional, entre outras). 

8ª Questão: Assinale a alternativa que apresenta as diretrizes da política de atendimento dos direitos da 
criança e do adolescente: 

(A) Municipalização do atendimento; a criação de conselhos e de programas específicos; a integração entre 
órgãos do Poder Judiciário e da Política de Atendimento; e especialização e formação continuada para 
os profissionais que atendem e trabalham com crianças e adolescentes, entre outras. 

(B) Federalização do atendimento; a criação de conselhos e de programas específicos; a integração entre 
órgãos do Poder Legislativo e da Política de Atendimento; e especialização e formação continuada para 
os profissionais da saúde que atendem e trabalham com crianças e adolescentes, entre outras. 

(C) Federalização do atendimento; a criação de conselhos e de planos de trabalho específicos; a integração 
entre órgãos do Poder Executivo e da Política de Atendimento; e especialização e formação continuada 
para os profissionais que atendem e trabalham com crianças e adolescentes, entre outras. 

(D) Municipalização do atendimento; a criação de conselhos e de programas específicos; a integração entre 
órgãos do Poder Judiciário e da Política de Atendimento; e especialização e formação continuada para 
os conselheiros tutelares que atendem e trabalham com crianças e adolescentes, entre outras. 

(E) Municipalização do atendimento; a criação de conselhos e de programas específicos; a integração entre 
órgãos do Poder Judiciário e da Política de Atendimento; e especialização e formação única para os 
conselheiros tutelares que atendem e trabalham com crianças e adolescentes, entre outras 

9ª Questão: De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, as entidades de atendimento, 
governamentais e não governamentais, e seus programas, estão determinadas para estarem registradas em 
qual órgão? 

(A) Ministério Público 
(B) Poder Judiciário 
(C) Conselho Tutelar 
(D) Secretaria Municipal de Assistência Social 
(E) Conselho Municipal de Direitos 

10ª Questão: Observe as seguintes afirmações que tratam das medidas de proteção: 
I. A lei determina que tais medidas são aplicáveis sempre que os direitos de crianças e adolescentes 

estejam ameaçados ou forem violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, falta, omissão 
ou abuso dos pais ou responsável, ou em razão de sua conduta.  

II. Na aplicação das medidas, porém, devem ser levadas em conta as necessidades pedagógicas, 
preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, além de se 
observar uma série de princípios inscritos no Estatuto: condição da criança e do adolescente como 
sujeitos de direitos; proteção integral e prioritária; interesse superior da criança e do adolescente; e 
intervenção mínima, entre outros. 

III. As medidas podem ser, por exemplo, encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de 
responsabilidade; orientação, apoio e acompanhamento temporários; matrícula e frequência 
obrigatórias em estabelecimento oficial de Ensino Fundamental; inclusão em programa comunitário ou 
oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente, incluindo os serviços de tratamento médico, 
psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; acolhimento institucional e colocação 
em família substituta. 

IV. A lei regulamenta a forma de acolhimento de crianças e adolescentes, desde o que deve constar no 
seu cadastro institucional e quem poderá ter acesso a ele, e determina que seja feito um Plano Individual 
de Atendimento, reafirma que a criança e o adolescente deverão ser reinseridos em suas famílias e que 
somente na impossibilidade de retorno é que deverão ser encaminhados à família substituta – hipótese 
em que a Lei regulamenta o processo de destituição do poder familiar (garantindo o contraditório e a 
ampla defesa). 

Considerando os supracitados termos, qual a afirmação incorreta? 
(A) I 
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(B) II 
(C) III 
(D) IV 
(E) Não há afirmação incorreta. 

11ª Questão: Das medidas pertinentes aos pais ou responsável (arts. 129 a 130), estes poderão ser 
responsabilizados por meio de quais encaminhamentos? 

(A) Serviços e programas extraoficiais ou comunitários de proteção e proteção da família; de inclusão em 
programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento toxicômanos apenas; de 
encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico; de encaminhamento a cursos ou programas 
de orientação; de obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e 
aproveitamento escolar; de obrigação de encaminhar a criança ou o adolescente a tratamento 
especializado; de advertência; de perda da guarda; de destituição da tutela; e de suspensão ou 
destituição do poder familiar. 

(B) Serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e proteção da família; de inclusão em 
programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; de 
encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico; de encaminhamento a cursos ou programas 
de orientação; de obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e 
aproveitamento escolar; de obrigação de encaminhar a criança ou o adolescente a tratamento 
especializado; de advertência; de perda da guarda; de destituição da tutela; e de suspensão ou 
destituição do poder familiar. 

(C) Serviços e programas extraoficiais ou judiciários de proteção, apoio e proteção da família; de inclusão 
em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento só de alcoólatras; de 
encaminhamento a tratamento psicológico apenas; de encaminhamento a cursos ou programas de 
orientação; de desobrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e 
aproveitamento escolar; de obrigação de encaminhar a criança ou o adolescente a tratamento 
especializado; de advertência; de perda da guarda; de destituição da tutela; e de suspensão do poder 
familiar. 

(D) Serviços e programas oficiais de proteção, apoio e proteção da família; de inclusão em programa oficial 
ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; de encaminhamento a 
tratamento psicológico ou psiquiátrico; de encaminhamento a cursos ou programas de orientação; de 
desobrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar; de 
obrigação de encaminhar a criança ou o adolescente a tratamento especializado; de advertência; de 
perda da guarda; de destituição da tutela; e de suspensão do poder familiar. 

(E) Serviços e programas do Ministério de Público de proteção, apoio e proteção da família; de inclusão em 
programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento de fumantes; de encaminhamento 
a tratamento psiquiátrico; de encaminhamento a cursos ou programas de orientação; de obrigação de 
matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar; de obrigação de 
encaminhar a criança ou o adolescente a tratamento especializado; de advertência; de perda da guarda; 
de destituição da tutela; e de suspensão do poder familiar. 

12ª Questão: Observe as seguintes afirmações que tratam do acesso à justiça ((arts. 141 a 224): 
I. Este título é o mais abrangente do Estatuto.  
II. Ele trata da garantia a toda criança e todo adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao 

Poder Judiciário e o acesso gratuito à Justiça aos que necessitarem.  
III. Ele regulamenta a competência do Juizado da Infância e da Juventude e dos serviços auxiliares, 

regulamenta os procedimentos de perda e suspensão do poder familiar, de destituição da tutela, de 
colocação em família substituta (por guarda, tutela ou adoção).  

IV. Ele trata de apuração de ato infracional, de infiltração de agentes de polícia na internet para a 
investigação de crimes contra a dignidade sexual de criança e de adolescente, de apuração de 
irregularidades em entidade de atendimento, de apuração de infração administrativa às normas de 
proteção à criança e ao adolescente, de habilitação de pretendentes à adoção e dos recursos às 
instâncias superiores.  
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V. Neste título também há disposições sobre as funções do Ministério Público, do advogado e das ações 
de proteção dos interesses individuais, difusos e coletivos em matéria de infância e adolescência. 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Todas as afirmações estão corretas, exceto a afirmação I. 
(B) Todas as afirmações estão corretas, exceto a afirmação II. 
(C) Todas as afirmações estão corretas, exceto as afirmações III e IV. 
(D) Todas as afirmações estão corretas, exceto as afirmações IV e V. 
(E) Todas as afirmações estão corretas. 

13ª Questão: Assinale a única alternativa que completa a seguinte frase:  
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), sancionado em 13 de julho de 1990, é o 
_____________________ do Brasil sobre os direitos da criança e do adolescente.  
(A) documento de consulta 
(B) principal instrumento normativo 
(C) termo de ata que registra reuniões 
(D) conjunto de leis para garantir os direitos da juventude, apenas. 
(E) Nenhuma das respostas 
14ª Questão: Assinale a única alternativa que completa a seguinte frase:  
A todos os cidadãos compete o dever de “velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo 
de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor”. Aqui estão proibidos 
os ________________________________e as medidas aplicáveis aos que descumprirem esse mandamento. 
(A) castigos físicos, tratamento cruel ou degradante 
(B) castigos psicológicos, apenas 
(C) casos de divulgação para adolescentes 
(D) debates em favor da criança e do adolescente 
(E) Nenhuma das respostas 
15ª Questão: Assinale a única alternativa que completa a seguinte frase:  
O título III da parte geral do ECA, trata da prevenção. Neste título, estão as regras que tratam da proibição de 
comercialização, para crianças e adolescentes, de armas, munições e explosivos; __________________; 
produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. 
(A) produtos não perecíveis 
(B) produtos perecíveis 
(C) bebidas não alcoólicas 
(D) bebidas alcoólicas 
(E) Nenhuma das respostas 
16ª Questão: A inserção em regime de semiliberdade e internação em estabelecimento educacional são 
medidas? 
(A) Protetivas 
(B) Socioeducativas 
(C) Infracionais  
(D) De castigo 
(E) Nenhuma das respostas 

QUESTÕES SUBJETIVAS (4) 
17ª Questão: Desenvolva um breve texto sobre as Disposições Preliminares do ECA (art. 1º ao 6º) 
18ª Questão: Escreva sobre o direito fundamental à liberdade, respeito e dignidade, conforme os termos 
dispostos no Estatuto da Criança e do Adolescente: 
19ª Questão: Desenvolva, abaixo, um breve texto sobre o direito à convivência familiar, de acordo com os 
termos dispostos na Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990 e suas alterações vigentes.  
20ª Questão: Como o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre o Conselho Tutelar? 


