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MATERIAL PROVAS QUISITOS 

 

1. É possível a aplicação de medida socioeducativa de internação a um adulto de dezenove 

anos de idade? 

a) Nunca, porque a pessoa com tal idade é penalmente responsável. 

b)  Sim, desde que o ato infracional tenha sido praticado antes dos dezoito anos. 

c) Não, porque o ECA só é aplicável a crianças e adolescentes até dezoito (18) anos de idade. 

d) Sim, no caso de resultar provado, através de laudo médico oficial, ser a pessoa, até vinte e um 

anos, portadora de severa deficiência mental. 

 e) Não, porque o princípio aplicável aos atos infracionais é o da idade no momento da aplicação da 

medida. 

2. Analise a veracidade das frases. 

I. O menor apreendido em flagrante ou por força de ordem judicial será, desde logo, 

encaminhado à autoridade policial competente, para fins de lavratura de auto circunstanciado do ato 
infracional praticado. 

II. No caso de flagrante de ato infracional, quando o adolescente não for liberado, a autoridade 

policial o encaminhará, desde logo, à autoridade judicial competente, juntamente com cópia do 

boletim de ocorrência. 

III. É admissível a substituição da lavratura do auto em flagrante de apreensão de adolescente por 

boletim de ocorrência circunstanciada. 

Está (ao) correta (s): 

a) I e III. 

b) I. 

c) II. 

d) III. 

e) II e III. 

3. As decisões do Conselho Tutelar poderão ser revistas pela(o): 

a) Ministério Público. 

b) Tribunal de Justiça. 

c) Autoridade Judiciária. 

d) Conselho Superior Tutelar. 

e) Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente.  

4. Analise a veracidade das frases. 

I. Todas as medidas socioeducativas só podem ser aplicadas desde que haja prova suficiente de 

autoria e materialidade do ato infracional. 

II. O prazo máximo de internação provisória do adolescente infrator é de 45 dias, e o prazo 

mínimo de internação definitiva é de seis meses. 

III. As medidas de proteção, tanto quanto as socioeducativas, podem ser aplicadas 

cumulativamente e substituídas a qualquer tempo. 

Está (ao) correta (s): 

a) I. 

b) II. 

c) III. 

d) Nenhuma. 

e) I e II. 

5. De acordo com o ECA, o acesso à escola pública e gratuita é um(a): 

a) Direito subjetivo da criança e do adolescente. 

b) Faculdade jurídica da criança e do adolescente. 

c) Direito potestativo da criança e do adolescente. 

d) Dever jurídico da criança e do adolescente. 

e) Direito natural da criança e do adolescente. 

6. Assinale a alternativa falsa. 

a) Na aplicação das medidas socioeducativas, deve ser considerada a idade do adolescente à data 

do fato. 

b) A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, 
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por período não excedente a seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros 

estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. 

c) A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de noventa dias. 

d) Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. 

e) O regime de semiliberdade pode ser determinado desde o início, ou como forma de transição 

para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de 

autorização judicial. 

7. Assinale a alternativa que apresenta uma medida de proteção considerada como medida 

socioeducativa. 

a) Internação. 

b) Inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente. 

c) Abrigo. 

d) Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino universitário. 

e) Multa. 

8. A entidade que desenvolva programa de acolhimento deverá adotar princípio o seguinte: 

a) Educação progressiva. 

b) Educação por princípios. 

 c) Educare. 

d) Desenvolvimento de atividades em regime de coeducação. 

e) Da estabilidade do sistema de colocação de professores. 

9 Analise a veracidade das frases. 

Constitui obrigação das entidades que desenvolvem programas de internação: 

I. Informar, periodicamente, a situação processual; 

II. Propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, e de acordo com suas crenças; 

III. Oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos. 

Está(ao) correta(s): 

a) Todas. 

b) I e II. 

c) I. 

d) II e III. 

e) III. 

10. O reconhecimento da paternidade: 

a) Deve ser feita judicialmente. 

b) Deve ter concordância do menor. 

c) Deve ter concordância materna. 

d) Pode ser feita por testamento. 

e) Deve ser feita no prazo máximo de dois anos. 

11. Marque a alternativa que apresenta um fato tipificado como infração penal classificado 

como crime próprio. 

a) Submeter criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual. 

b) Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer 

imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por 
ele indicada. 

c) Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em 

flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente. 

d) Armazenar em pen drive fotografias com crianças praticando sexo. 

e) Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou 

representante do Ministério Público no exercício de sua função. 

12. O tipo penal “subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda em 

virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de colocação em lar substituto” sujeita-se a pena de: 

a) Detenção e multa. 

b) Reclusão e multa. 

c) Reclusão ou multa. 

d) Detenção ou multa. 

e) Reclusão. 

13. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão atuar de forma articulada 

na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo 

físico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação de 



4 

 

 

crianças e de adolescentes, tendo como principais ações, exceto: 

a) a promoção de campanhas educativas transitórias para a divulgação do direito da criança e do 

adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou 

degradante e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos; 

b) a integração com os órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, 

com o Conselho Tutelar, com os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e com as entidades 

não governamentais que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do 

adolescente; 

c) a promoção de espaços intersetoriais locais para a articulação de ações e a elaboração de planos 

de atuação conjunta focados nas famílias em situação de violência, com participação de profissionais 
de saúde, de assistência social e de educação e de órgãos de promoção, proteção e defesa dos direitos 

da criança e do adolescente; 

d) a formação continuada e a capacitação dos profissionais de saúde, educação e assistência social 

e dos demais agentes que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do 

adolescente para o desenvolvimento das competências necessárias à prevenção, à identificação de 

evidências, ao diagnóstico e ao enfrentamento de todas as formas de violência contra a criança e o 
adolescente; 

e) o apoio e o incentivo às práticas de resolução pacífica de conflitos que envolvam violência 

contra a criança e o adolescente. 

14. As entidades governamentais de atendimento à criança são fiscalizadas pelos: 

a) Ministério Público, Conselho Tutelar e autoridade judiciária. 

b) Ministério da Educação, Tribunal de Contas e autoridade judiciária. 

c) Ministério Público, Conselho Tutelar e Tribunal de Contas. 

d) Conselhos de Criança e Adolescente federal, estaduais e municipais. 

e) Conselho Municipal de Criança e Adolescente, Conselho Tutelar e autoridade judiciária. 

15. São linhas de ação da política de atendimento à criança e ao adolescente, exceto: 

a) Políticas sociais básicas. 

b) Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. 

c) Municipalização do atendimento. 

d) Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, 

maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. 

e) Serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social de garantia de proteção social e 

de prevenção e redução de violações de direitos, seus agravamentos ou reincidências. 

16. Analise a veracidade das frases. 

I. É obrigação do Juizado de Infância e Juventude fornecer declaração de nascimento onde 

constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. 

II. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem, medicamentos, 

órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação 
para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas  de  cuidado  voltadas  às  suas  necessidades   

específicas.  

III. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais, de terapia 

intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em 

tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente. 

Está (ao) correta (s): 

a) Todas. 

b) I e II. 

c) II e III. 

d) I e III. 

e) II. 

17. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante 

e de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados: 

a) À Secretaria de Segurança Pública. 

b) Ao Ministério Público. 

c) Ao Conselho de Magistratura. 

d) Ao Conselho Tutelar. 

e) À Secretaria Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente. 

18. Segundo a doutrina brasileira, o menor goza de absoluta prioridade. Assinale a 

alternativa que não contenha uma consequência desta proteção. 
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a) Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. 

c) Acesso ao ensino universitário gratuito e público. 

d) Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 

e) Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e 

à juventude. 

19. Analise a veracidade das frases. 

I. A guarda obriga à prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou 

adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. 

II. A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de até vinte e um anos incompletos. 

III. O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos à data do pedido, salvo se já estiver sob 

a guarda ou tutela dos adotantes. 

Está (ao) correta (s): 

a) I. 

b) Nenhuma. 

c) I e II. 

d) II. 

e) I e III 

20. Analise a veracidade das frases. 

I. No procedimento judicial de apuração de ato infracional, a presença do advogado é proibida. 

II. É direito do adolescente infrator o direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em 

qualquer fase do procedimento. 

III. Havendo reincidência da prática de ato infracional, deverá necessariamente ser aplicada a 

medida de internação. 

IV. Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento individual e 

especializado, em local adequado às suas condições. 

Estão corretas: 

a) I e II. 

b) II e III. 

c) I e III. 

d) III e IV. 

e) II e IV 

21. De acordo com o ECA, considera-se o ato infracional a(o): 

a) Ato ilícito. 

b) Conduta descrita como crime. 

c) Ato administrativo inválido. 

d) Conduta descrita como crime ou contravenção penal. 

e) Ato lícito. 

22. Na medida socioeducativa de semiliberdade, são obrigatórias (os)  

a) O serviço comunitário e o acompanhamento familiar. 

b) O ensino religioso e o acompanhamento familiar. 

c) A escolarização e a profissionalização. 

d) A escolarização e o serviço comunitário. 

e) A prática de esportes e a escolarização 

23. Na execução da medida socioeducativa de liberdade assistida, compete ao orientador: 

a) Ter a guarda do adolescente. 

b) Exercer a tutela. 

c) Promover socialmente o adolescente. 

d) Exercer a curatela. 

e) Desempenhar o poder família 

24. Ao ato infracional praticado por criança corresponderão a(s): 

a) Impunidade. 

b) Sanções penais. 

c) Medidas socioeducativas. 

d) Sanções administrativas. 

e) Medidas de proteção. 

25. As medidas socioeducativas têm natureza de: 

a) Punição disciplinar. 
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b) Sanção penal. 

c) Instrumento pedagógico. 

d) Sanção civil. 

e) Medida de segurança. 

26. Assinale a alternativa que apresenta um direito do adolescente submetido à medida 

socioeducativa de internação. 

a) Receber visitas diárias. 

b) Acessar a rede mundial de computadores. 

c) Permanecer internado na localidade em que cometeu a infração. 

d) Entrevistar-se pessoalmente com a autoridade judiciária. 

e) Ser tratado com respeito e dignidade. 

27. O Artigo 41 do Estatuto da Criança e do Adolescente cita: 

“A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive 

sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo ”. 

a) Se for estrangeiro. 

b) Se for estudante universitário. 

c) Se for tido como completamente incapaz. 

d) Os impedimentos matrimoniais. 

e) Se não admitir essa condição. 

28. Em relação ao art. 2º do ECA, considera-se adolescente a pessoa: 

a) Maior de 12 anos completos e menor de 21 anos incompletos; 

b) Maior de 14 anos completos e menores de 18 anos completos; 

c) Adolescente entre 12 e 18 anos de idade; 

d) Adolescente entre 14 e 18 anos de idade; 

e) Maior de 12 anos completos e maior de 18 anos incompletos. 

29. No que se diz respeito ao ECA, marque a opção incorreta: 

a) Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem 

discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, 

deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente 

social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a 

comunidade em que vivem. 

b) A gestante e a parturiente têm direito a 1 (um) acompanhante de sua preferência apenas durante 

o período do trabalho de parto e do pós-parto imediato. 

c) Os profissionais das unidades primárias de saúde desenvolverão ações sistemáticas, individuais 

ou coletivas, visando ao planejamento, à implementação e à avaliação de ações de promoção, proteção 
e apoio ao aleitamento materno e à alimentação complementar saudável, de forma contínua. 

d) Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância 

receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento 

psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. 

e) As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão 

obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude. 

30. A respeito do ECA, assinale a opção incorreta: 

a) São gratuitas, a qualquer tempo, a averbação requerida do reconhecimento de paternidade no 

assento de nascimento e a certidão correspondente. 

b) Quando se tratar de criança de 0 (zero) a 3 (três) anos em acolhimento institucional, dar-se-á 

especial atenção à atuação de educadores de referência estáveis e qualitativamente significativos, às 
rotinas específicas e ao atendimento das necessidades básicas, incluindo as de afeto como prioritárias. 

c) Os registros e certidões necessários à inclusão, a qualquer tempo, do nome do pai no assento de 

nascimento são isentos de multas, custas e emolumentos, gozando de absoluta prioridade. 

d) Deverão ser utilizados recursos federais, estaduais, distritais e municipais para a manutenção dos 

serviços de acolhimento em família acolhedora, obrigando-se o repasse de recursos para a própria 
família acolhedora. 

e) A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades 

compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão 

familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta Lei. 
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FOLHA RASCUNHO 
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