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Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

Município de Fraiburgo
Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares
Edital 001/2020/CMDCA

Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

C A D E R N O  D E  P R O V A 

Prova de Conhecimentos

18 de abril

13 às 17 horas

20 questões

4h de duração*



.
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Direito da Criança  
e do Adolescente 15 questões

1. De acordo com a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 
– Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se 
criança a pessoa até:

a. SQUARE 16 anos completos.
b. SQUARE 14 anos completos.
c. SQUARE 14 anos incompletos.
d. SQUARE 13 anos completos.
e. Check-square 12 anos de idade incompletos.

2. Salvo comprovada necessidade que atenda ao seu 
superior interesse, devidamente fundamentada pela 
autoridade judiciária, a Lei 8.069, de 13 de julho de 
1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê 
que a permanência da criança e do adolescente em 
programa de acolhimento institucional não se prolon-
gará por mais de:

a. SQUARE 30 dias.
b. SQUARE 45 dias.
c. Check-square 18 meses.
d. SQUARE 6 meses.
e. SQUARE 3 meses.

3. De acordo com a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 
– Estatuto da Criança e do Adolescente, assegurar, 
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária é dever:

a. SQUARE exclusivo da família.
b. SQUARE exclusivo da comunidade.
c. SQUARE exclusivo do poder público.
d. SQUARE exclusivo da sociedade em geral.
e. Check-square da família, da comunidade, da sociedade em 

geral e do poder público.

4. Com base na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 
– Estatuto da Criança e do Adolescente, a ação de 
natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso 
da força física sobre a criança ou o adolescente que 
resulte em sofrimento físico ou lesão é o conceito de:

a. SQUARE Cuidado.
b. SQUARE Educação.
c. SQUARE Orientação.
d. Check-square Castigo físico.
e. SQUARE Instrução.

5. De acordo com a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 
- Estatuto da Criança e do Adolescente, a conduta ou 
forma cruel de tratamento em relação à criança ou ao 
adolescente que humilhe, ou ameace gravemente, ou 
ridicularize, é considerado:

a. SQUARE Apadrinhamento.
b. Check-square Tratamento cruel ou degradante.
c. SQUARE Ação civil pública.
d. SQUARE Tratamento de transtorno de conduta.
e. SQUARE Cuidado paliativo.

6. Sobre a adoção, prevista na Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, 
é correto afirmar:

a. SQUARE É permitida a adoção por procuração.
b. SQUARE O adotante há de ser, pelo menos, dezoito anos 

mais velho do que o adotando.
c. SQUARE A morte dos adotantes restabelece o pátrio 

poder familiar dos pais naturais.
d. SQUARE O adotando deve contar com, no máximo, vinte 

e um anos à data do pedido, mesmo que esteja 
sob a guarda ou tutela dos adotantes.

e. Check-square Para adoção conjunta, é indispensável que os 
adotantes sejam casados civilmente ou mante-
nham união estável, comprovada a estabilidade 
da família.

7. De acordo com a Lei 8.069, de 13 de julho de 
1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, o ado-
tante há de ser, pelo menos quantos anos mais velho 
do que o adotando?

a. Check-square 16
b. SQUARE 18
c. SQUARE 20
d. SQUARE 21
e. SQUARE 25

8. A Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto 
da Criança e do Adolescente, prevê que, salvo na 
condição de aprendiz, é proibido qualquer trabalho a 
menores de:

a. SQUARE 12 anos de idade.
b. Check-square 14 anos de idade.
c. SQUARE 16 anos de idade.
d. SQUARE 17 anos de idade.
e. SQUARE 18 anos de idade.
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9. Rafaela, na época com 15 anos, realizou uma con-
duta descrita como crime ou contravenção penal.

De acordo com a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 
– Estatuto da Criança e do Adolescente, Rafaela 
cometeu:

a. SQUARE perturbação 
b. SQUARE incomodarão 
c. Check-square ato infracional
d. SQUARE ato institucional
e. SQUARE ato de contrição

10. De acordo com a Lei 8.069, de 13 de julho de 
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente:

Nenhuma criança ou adolescente menor de     
anos poderá viajar para fora da comarca onde reside 
desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem 
expressa autorização judicial.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. Check-square 16
b. SQUARE 17
c. SQUARE 18
d. SQUARE 19
e. SQUARE 20

11. São penalmente inimputáveis e sujeitos às medi-
das previstas na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 – 
Estatuto da Criança e do Adolescente, os menores de 
quantos anos?

a. SQUARE 16
b. Check-square 18
c. SQUARE 19
d. SQUARE 20
e. SQUARE 21

12. A Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto 
da Criança e do Adolescente, determina que em 
nenhuma hipótese o período máximo de internação 
excederá a:

a. SQUARE três meses.
b. SQUARE seis meses.
c. Check-square três anos.
d. SQUARE dois anos.
e. SQUARE um ano.

13. De acordo com a Lei 8.069, de 13 de julho de 
1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, a libera-
ção da internação será compulsória aos:

a. SQUARE 14 anos de idade.
b. SQUARE 16 anos de idade.
c. SQUARE 18 anos de idade.
d. Check-square 21 anos de idade.
e. SQUARE 25 anos de idade.

14. Analise o texto abaixo, de acordo com a Lei Com-
plementar no 248, de 15 de abril de 2019, do Muníci-
pio de Fraiburgo:

Todos os membros do Conselho Tutelar deverão ser 
submetidos à carga horária semanal de     horas 
de atividades, com escalas de sobreaviso idênticas aos 
de seus pares, proibido qualquer tratamento desigual.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. SQUARE 20
b. Check-square 40 
c. SQUARE 44
d. SQUARE 46
e. SQUARE 48

15. De acordo com a Lei 8.069, de 13 de julho de 
1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, os diri-
gentes de estabelecimentos de ensino fundamental 
comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de:

1. maus-tratos envolvendo seus alunos.
2. reiteração de faltas injustificadas e de evasão 

escolar, esgotados os recursos escolares.
3. elevados níveis de repetência.
4. baixos níveis de repetência.
5. zelo e cuidado envolvendo seus alunos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
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20. No Microsoft Excel, se você deseja rolar os dados 
de uma planilha (para cima ou para baixo, esquerda 
ou direita), mas deseja que a linha superior ou coluna 
esquerda fiquem paradas, deve usar o botão:

a. Check-square Congelar Painéis da guia Exibir.
b. SQUARE Formatar da guia Página Inicial.
c. SQUARE Segmentação de Dados da guia Inserir.
d. SQUARE Quebras da guia Layout de Página.
e. SQUARE Agrupar da guia Dados.

Informática Básica 5 questões

16. Para a segurança de seus dados, é importante que 
se criem senhas seguras ao serem configuradas contas 
de login em serviços online.

Assinale a alternativa que indica a senha considerada 
mais segura dentre as opções listadas.

a. SQUARE Maria
b. SQUARE Senha
c. SQUARE 12345678
d. SQUARE 28031998
e. Check-square 153nHaB3m10ka

17. Programa malicioso, anexado a um arquivo 
hospedeiro, que infecta o sistema e faz cópias de si 
mesmo com o objetivo de se espalhar para outros 
computadores, podendo danificar o sistema infectado 
ou as informações nele contidas, é denominado:

a. Check-square vírus.
b. SQUARE spyware.
c. SQUARE antivírus.
d. SQUARE keylogger.
e. SQUARE processador.

18. Assinale a alternativa que indica corretamente 
uma forma de aumentar ou diminuir o zoom em uma 
página web no browser.

a. SQUARE Apenas girar a roda de rolagem do mouse.
b. SQUARE Apertar a tecla CTRL em conjunto  

com as teclas “<” ou “>”.
c. SQUARE Apertar CTRL + 1 ou CTRL + 2 para obter  

100% e 200% de zoom respectivamente.
d. Check-square Segurar a tecla CTRL ao girar  

a roda de rolagem do mouse.
e. SQUARE Segurar a tecla SHIFT ao girar  

a roda de rolagem do mouse.

19. O botão ilustrado ao lado, disponível no  
grupo Parágrafo da Guia Página Inicial do 
 Microsoft Word, é usado para:

a. SQUARE Diminuir o tamanho da fonte.
b. SQUARE Mudar a cor do texto selecionado.
c. SQUARE Mudar o texto selecionado para maiúsculas.
d. Check-square Organizar a seleção atual em ordem alfabética 

ou numérica.
e. SQUARE Escolher o espaçamento entre as linhas do 

texto ou entre parágrafos.



Página 
em Branco.
(rascunho)

Página 
em Branco.
(rascunho)
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G R A D E  D E  R E S P O S TA S

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas  

que você poderá levar para posterior conferência.
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