
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE SANTOS

CMDCA
Lei Municipal nº 736/91

1. A doutrina da proteção integral tem como fundamento a concepção de que 
crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, frente à família, à sociedade e ao 
Estado, em contraposição à doutrina da situação irregular. (Certa)

2. Em  hipótese  alguma,  crianças  residentes  em  Santos  poderão  viajar  para 
Itanhaém desacompanhadas  dos  pais  ou  responsável,  sem expressa  autorização 
judicial.(Errada)

3. O Conselho Tutelar tem a faculdade de divulgar nome, ato ou documento de 
procedimento  policial,  administrativo  ou  judicial  relativo  à  criança  que  tenha 
praticado ato infracional. (Errada)

4. É  dever  de  o  Conselho  Tutelar  fiscalizar  unicamente  as  entidades  de 
atendimento  que  desenvolvam  programas  de  orientação  e  apoio  sóciofamiliar, 
apoio  sócioeducativo  em  meio  aberto,  colocação  familiar,  abrigo,  liberdade 
assistida, semiliberdade e internação. (Certa)

5. Nada pode fazer o Conselho Tutelar quando o responsável por diversão ou 
espetáculo público deixa de afixar, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada do 
local de exibição, informação destacada sobre a natureza da diversão ou espetáculo 
e a faixa etária especificada no certificado de classificação. (Errada)

6. Tipifica-se como crime a conduta dos pais ou responsável que descumprem, 
dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de 
tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho 
Tutelar. (Errada)

7. Receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias decorre do princípio 
do  respeito  à  condição  peculiar  de  pessoas  em  processo  de  desenvolvimento, 
característico de crianças e adolescentes. (Certa)

8. É  facultado  aos  estabelecimentos  de  atendimento  à  saúde  proporcionar 
condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, 
nos casos de internação de criança ou adolescente. (Errada)

9. Somente os hospitais públicos estão obrigados a proceder a exames visando ao 
diagnóstico  e  terapêutica  de  anormalidades  no  metabolismo  do  recém-nascido. 
(Errada) 

10. Não há qualquer restrição ao direito de liberdade da criança ou adolescente ir, 
vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários. (Errada)

11. Qualquer pessoa poderá e o Conselho Tutelar deverá provocar a iniciativa do 
Ministério Público, prestando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto de 
ação civil, indicando-lhe os elementos de convicção. (Certa)
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12. O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela 
mãe, na forma do que dispuser a legislação civil,  assegurado a qualquer deles o 
direito de, em caso de discordância, recorrer ao Conselho Tutelar para a solução da 
divergência. (Errada)

13. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, 
dependendo da situação jurídica da criança ou adolescente. (Errada)

14. A  criança  e  o  adolescente  têm  direito  à  educação,  assegurando-se-lhes 
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. (Certa)

15. Cabe  ao  Conselho  Tutelar  encaminhar  à  autoridade  judiciária  os  casos  de 
guarda, tutela e adoção. (Certa)

16. A medida de internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo 
mínimo de quarenta e cinco dias. (Errada)

17. Verificada a violação de direitos fundamentais em razão da conduta da criança 
ou  do  adolescente,  cabe  ao  Conselho  Tutelar  aplicar  as  medidas  de  proteção 
previstas no artigo 101, incisos I a VIII do ECA. (Errada)

18. Cabe ao Conselho Tutelar noticiar ao Ministério Público o descumprimento do 
artigo 107 do ECA. (Certa)

19. A pedido do Ministério Público, as decisões do Conselho Tutelar poderão ser 
revistas pela autoridade judiciária competente. (Certa)

20. Sempre que possível, a criança ou adolescente deverá ser previamente ouvido, 
sobre sua guarda, tutela ou adoção, embora sua opinião seja irrelevante. (Errada)

21. A falta ou a carência de recursos materiais dão ensejo à destituição do poder 
familiar. (Errada)

22. Tratando-se a guarda de medida de proteção, obriga a prestação de assistência 
material,  moral  e  educacional  à  criança ou adolescente  e autoriza  o  guardião a 
impedir a visitação dos pais. (Certa)

23. Quando o adolescente pratica ato infracional em co-autoria com maior de 18 
anos, para a lavratura do auto de apreensão em flagrante, prevalece a atribuição da 
Delegacia Especializada da Infância e Juventude. (Certa)

24. Poderá o Conselho Tutelar encaminhar a programa oficial ou comunitário de 
proteção à família os pais ou responsável pela criança ou adolescente. (Certa)
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25. Pode-se dizer que a garantia  de prioridade está sendo observada,  quando a 
criança ou adolescente recebem precedência de atendimento nos serviços públicos 
ou de relevância pública. (Certa)

26. Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos pela 
companheira do genitor da criança ou adolescente, a pedido do Conselho Tutelar, a 
autoridade judiciária poderá determinar, como medida cautelar, o afastamento da 
agressora da moradia comum. (Errada)

27. A advertência é medida sócioeducativa, aplicada pela autoridade judiciária ao 
adolescente autor de ato infracional. (Certa)

28. A  advertência  é  medida  aplicada  aos  pais  ou  responsável  pelo  Conselho 
Tutelar. (Certa)

29. A advertência é imposta pela autoridade judiciária aos dirigentes de entidade 
de atendimento. (Certa)

30. As  entidades  que  desenvolvam  programa  de  abrigo  devem  oferecer 
atendimento personalizado, em pequenas unidades e grupos reduzidos. (Certa)

31. As entidades que desenvolvam programas de internação deverão adotar como 
princípio  a  preservação  dos  vínculos  familiares,  não  desmembrando  grupos  de 
irmãos. (Errada)

32. O dirigente de entidade de abrigo é equiparado ao guardião, para todos os 
efeitos de direito. (Certa)

33. Não há qualquer impedimento na venda à criança ou ao adolescente de bilhetes 
lotéricos e equivalentes. (Errada)

34. É  proibida  a  hospedagem  em  hotel  de  criança  ou  adolescente 
desacompanhado, ainda que autorizado pelos pais ou responsável. (Errada)

35. O Conselho  Tutelar  possui  atribuição  somente  para  requisitar  certidões  de 
nascimento e de  óbito,  devendo encaminhar  à  autoridade judiciária  os casos de 
inexistência de registro civil anterior ou que ensejarem retificação, suprimento ou 
cancelamento.(Certa)

36. O juiz pode “ex-officio” rever as decisões do Conselho Tutelar. (Errada)

37. Não havendo Conselho Tutelar instalado no município, as atribuições a ele 
conferidas  são  exercidas  pela  autoridade  judiciária  competente  da  Comarca. 
(Certa)
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38. O Sistema “FICAI” tem como objetivos promover o regresso à escola daqueles 
que a abandonaram sem concluir seus estudos e garantir a permanência na escola 
pública de crianças e adolescentes de 06 a 18 anos de idade, para que concluam a 
educação básica.  (Certa)

39. O  adolescente  que  necessitar  de  atendimento  ou  tratamento  a 
toxicodependência  será  prontamente  atendido  pela  Psiquiatria  da  SENAT e,  na 
impossibilidade, pelo Plantão do Pronto Socorro Psiquiátrico do Hospital da Zona 
Noroeste. (Certa)

40. Equipamentos  Sociais  em  regime  de  Abrigo  são  aqueles  destinados  ao 
atendimento à  criança e  adolescente  em situação de  risco social,  em estado de 
abandono social  e  que foram colocados sob a tutela do Estado e da sociedade, 
quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem ou substituta. 
(Certa)

41. Palavras  homófonas têm  a  mesma  pronuncia,  mas  grafia  e  significado 
diferentes. Exemplo: concerto (apresentação musical) e conserto (reparo). (Certa)

Verifique se todos os itens das questões abaixo estão corretos:

42. a)  Segue  anexa  a  carta  citada.  b)  Taxas  inclusas  no  preço.  c)  Recebi  as 
propostas anexas. (Certa)

43. a) Faz dois anos que houve mudanças na empresa. b) Havia muitas pessoas na 
sala. c) É preciso que haja políticos responsáveis no País. (Certa)

44. a) Chegou a Brasília;  b) Passou a ver;  c)  Camisas a partir  de R$10,00; d) 
Estava frente a frente com o principal adversário. (Certa)

45. a) Por que ele demorou? b) Não sei o porquê de tanto barulho.  c) Esse é o 
ideal porque tanto lutou. d) Eles se agrediram, meu Deus, por quê? (Errada) 

46. a) gravatas cinza; b) tons pastel; c) vestidos rosa; d) camisas salmão. (Certa)

47. a) Chegou às 10 horas. b) Entra no serviço todos os dias às 7. c) Irá a uma hora 
qualquer. (Certa)

48. a) Amor são venturas e sofrimento. b) A principal diversão do casal eram os 
filmes. c) Sua maior alegria continuam sendo os filhos. (Certa) 

49. a)  Três  quilômetros  é  muito.  b)  Dois  capítulos  é  pouco.  c)  Cem  vagas 
representa muito nessa escola. (Certa) 
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50. a) Fazem dois anos que a empresa realizou grandes mudanças. b) Faz cinco 
séculos que o Brasil  foi  descoberto.  c)  Vão fazer oito anos que ele  se formou. 
(Errada)
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