
 

 

PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE 

CARBONITA/MG 

 

A Comissão do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar de Carbonita/MG e o 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, nos usos de suas 

atribuições, vem a público divulgar os Gabaritos das Provas, realizadas no dia 10 de agosto de 2019. 

 

GABARITO 

 

CADERNO DE QUESTÕES – TIPO 1 AZUL 

 

Questão 1 – Letra C 

Questão 2 – Letra E 

Questão 3 – Letra A 

Questão 4 – Letra E 

Questão 5 – Letra C 

Questão 6 – Letra C 

Questão 7 – Letra C 

Questão 8 – Letra B 

Questão 9 – Letra D 

Questão 10 – Letra C 

 

CADERNO DE QUESTÕES – TIPO 2 AMARELA 

 

Questão 1 – Letra B 

Questão 2 – Letra D 

Questão 3 – Letra E 

Questão 4 – Letra D 

Questão 5 – Letra B 

Questão 6 – Letra A 

Questão 7 – Letra A 

Questão 8 – Letra B 

Questão 9 – Letra E 

Questão 10 – Letra A 

 

 

 

 



Respostas das questões discursivas 

 

1) De acordo com a Lei Municipal n.º 736/2013, alterada pela da Lei nº 828/2018, que estabelece 

novos parâmetros relativos à Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, cite 4 

(quatro) requisitos para candidatar-se ao Cargo de Conselheiro Tutelar.  

Resposta: São requisitos para candidatar-se ao Cargo de Conselheiro Tutelar: 

 idoniedade moral, comprovada por folhas e certidões de antecedentes cíveis e criminais expedidas 

pela Justiça Estadual e outros exigidos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, através de resolução; 

 idade igual ou superior a 21 (vinte e um) anos; 

 residir no município; 

 estar em gozo de seus direitos políticos; 

 comprovar, no momento da posse, ter concluído o ensino médio; 

 apresentar quitação com as obrigações militares (no caso de candidato do sexo masculino); 

 submeter-se a uma prova de conhecimento teórico e prático sobre os direitos da criança e do 

adolescente, em caráter eliminatório, a ser elaborada e aplicada pela Comissão Eleitoral Organizadora, 

designada por meio de resolução do CMDCA; 

 submeter-se a avaliação psicológica, em caráter eliminatório; 

 não ter sido penalizado com a destituição da função do Conselho Tutelar, nos últimos cinco anos; 

 não se enquadrar nas hipóteses de impedimento do artigo 140 e parágrafo único, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, considerando-se também as relações de fato, na forma da legislação civil 

vigente. 

 

2) O Conselho Tutelar de Carbonita – MG possui um regimento interno que disciplina sobre o 

seu funcionamento. O seu art. 3º versa sobre a Composição do Conselho. Assim, de acordo com o 

referido Regimento, responda: 

 

a) O Conselho Tutelar é composto por quantos membros? 

Resposta: O Conselho Tutelar é composto por 5 (cinco) membros. 

 

b) Qual o tempo de cada mandato? 

Resposta: O mandato será de 4 (quatro) anos. 

 

c) É permitida recondução? Se sim, quantas? 

Resposta: Sim é permitido. Não existe quantidade fixada, entretanto o candidato precisar passar por 

novo processo de escolha. 



 

d) Quem realiza a nomeação dos membros escolhidos titulares e suplentes? 

Resposta: Os membros escolhidos titulares e suplentes serão nomeados pelo Prefeito Municipal. 

 

3) A Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) apresenta diversos conceitos. O art. 

25 da referida Lei apresenta o conceito de Família Extensa ou Ampliada.  

Assim, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, responda: 

 

a) Qual o conceito de Família Extensa ou Ampliada? 

Resposta: Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais 

e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente 

convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. 

 

b) Cite um exemplo que um membro que compõe a Família Extensa ou Ampliada. 

Resposta: Avós, Avôs, tios, primos, padrinhos, madrinhas, amigos próximos a família, por exemplo. 

 

4) Do artigo 112 ao 128 do Estatuto da Criança e do Adolescente são apresentados Medidas 

Socioeducativas a serem aplicadas ao adolescente, quando verificada a prática de ato infracional 

por ele. Cite 4 (quatro) Medidas Socioeducativas. 

Resposta: São Medidas Socioeducativas: 

 advertência; 

 obrigação de reparar o dano; 

 prestação de serviços à comunidade; 

 liberdade assistida; 

 inserção em regime de semi-liberdade; 

 internação em estabelecimento educacional; 

 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 serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da 

família, da criança e do adolescente; 

 requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; 

 inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e 

toxicômanos. 

 

 



5) O Art. 81 do Estatuto da Criança e Adolescente disciplina sobre produtos que são de venda 

proibida à criança ou ao adolescente. Cite 4 (quatro) destes produtos. 

Resposta: É proibida a venda à criança ou ao adolescente de: 

 armas, munições e explosivos; 

 bebidas alcoólicas; 

 produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica ainda que por utilização 

indevida; 

 fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo seu reduzido potencial sejam incapazes 

de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida; 

 revistas e publicações a que alude o art. 78; 

 bilhetes lotéricos e equivalentes. 

 

6) A Lei Municipal n.º 736/2013, alterada pela Lei nº 828/2018, que estabelece novos parâmetros 

relativos à Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente apresenta no seu artigo 

13, os requisitos candidato deve possuir para candidatar-se a membro do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e Adolescente. Cite 2 (dois) requisitos. 

Resposta: São requisitos para candidatar-se a membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente: 

 Possuir idoneidade moral, comprovada por certidão de antecedentes criminais e cíveis extraídos 

perante Justiça Estadual; 

 Possuir capacidade civil plena, alcançada pela maioridade civil ou emancipação, nos termos do 

novo código civil; 

 Residir no município; 

 Estar em gozo de seus direitos políticos, comprovado por certidão expedida pelo Cartório Eleitoral 

Local; 

 Outros requisitos que vierem a serem exigidos em lei. 

 

7) Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, previsto no seu artigo 2º, a pessoa até 

quantos anos de idade é considerada criança? E o adolescente? 

Resposta: Considera-se criança a pessoa até doze anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 

doze e dezoito anos de idade. 

 

 

 



8) Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o adolescente poderá ser privado de sua 

liberdade? Se sim, quando? 

Resposta: Sim. O adolescente poderá ser privado de sua liberdade quando for flagrado na prática de 

ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. 

 

9) Segundo o artigo 56 do Estatuto da Criança e do Adolescente, em quais casos os dirigentes de 

estabelecimentos de ensino fundamental devem comunicar ao Conselho Tutelar? 

Resposta: Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar 

os casos de: 

 maus-tratos envolvendo seus alunos; 

 reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares; 

 elevados níveis de repetência. 

 

10) O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura que, na hipótese de ameaça ou violação de 

direitos à criança e ao adolescente, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado e por falta, 

omissão ou abuso dos pais ou responsável ou em razão de sua conduta, a autoridade competente 

poderá determinar a adoção de algumas medidas. Cite 2 (duas) medidas.  

Resposta: Medidas a serem adotadas: 

 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 serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da 

família, da criança e do adolescente;     

 requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; 

 inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e 

toxicômanos; 

 acolhimento institucional;  

 inclusão em programa de acolhimento familiar;       

 colocação em família substituta. 

 

 

 

 


