Respostas aos Recursos
CMDCA – Serra Preta
QUESTÃO 4
Baseado no ECA, no Art. 28, A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela
ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos
desta Lei. A alternativa correta é a letra D.
RECURSO IMPROCEDENTE. MANTER GABARITO.

QUESTÃO 5
Com relação ao direito à vida e à saúde, o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), afirma
que:
Baseado no ECA, no Art. 7, A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à
saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. A alternativa
correta é a letra A.
RECURSO IMPROCEDENTE. MANTER GABARITO.

QUESTÃO 6
Em conformidade com o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), toda criança ou
adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à
sua faixa etária. Em relação à faixa etária, somente poderão ingressar e permanecer nos locais
de apresentação ou exibição quando acompanhados dos pais ou responsável as crianças
menores de:
Baseado no ECA, no Art. 75. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e
espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. Parágrafo único. As
crianças menores de dez anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de
apresentação ou exibição quando acompanhadas dos pais ou responsável. A alternativa
correta é a letra C.
RECURSO IMPROCEDENTE. MANTER GABARITO.
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QUESTÃO 7
Sobre o Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho, assinale a alternativa correta.
É proibido qualquer trabalho a menores de _____________________ anos de idade, salvo na
condição de aprendiz.
Baseado no ECA, no Art. 60. É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de
idade, salvo na condição de aprendiz. A alternativa correta é a letra D.
RECURSO IMPROCEDENTE. MANTER GABARITO.

QUESTÃO 8
Assinale a alternativa incorreta.
Baseado no ECA, no Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: I - ir, vir e
estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais; II opinião e expressão; III - crença e culto religioso; IV - brincar, praticar esportes e divertir-se; V participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação; VI - participar da vida política, na
forma da lei; VII - buscar refúgio, auxílio e orientação. A Alternativa correta é a Letra D, como
solicitamos assinalar a incorreta, todas as alternativas estão incorretas Letra D.
RECURSO IMPROCEDENTE. MANTER GABARITO.

QUESTÃO 9
Em conformidade com o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), entende-se por família
natural a comunidade formada pelos;
Baseado no ECA, no Art. 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais
ou qualquer deles e seus descendentes. A alternativa correta é a Letra B.
RECURSO PROCEDENTE. ALTERAR GABARITO “B”.

QUESTÃO 16
Baseado no Art. 67 da Lei, nº 468, de 13 de dezembro de 2016, do município de Serra PretaBAHIA, a Resposta correta é a Letra D, recusar a fé a documento público.
Art. 67. Ao Conselheiro Tutelar é proibido: I - Ausentar-se da sede do Conselho Tutelar durante
o expediente, salvo por necessidade do serviço ou emergência pessoal devidamente
comprovada; II - Recusar fé a documento público; III - Opor resistência injustificada ao
andamento do serviço; IV - Cometer e submeter à pessoa que não seja membro de Conselho
Tutelar o desempenho de atribuições que não seja da responsabilidade da mesma; V - Valer-se
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da função para lograr proveito pessoal ou de outrem; VI - Proceder de forma desidiosa; VII Exercer qualquer atividade pública ou privada; VIII - Exceder-se no exercício da função
abusando de suas atribuições especificadas; XIX - Participar ou fazer propaganda políticopartidário no exercício das suas atribuições ou durante o atendimento na sede do Conselho
Tutelar; X - Celebrar acordo para resolver conflito de interesse envolvendo crianças e
adolescentes.
RECURSO IMPROCEDENTE. MANTER GABARITO.

QUESTÃO 18
Dentre as atribuições do Conselho Tutelar, os casos de sua competência devem ser
encaminhados à:
Baseado no ECA, no Art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar: I - atender as crianças e
adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, aplicando as medidas previstas no art.
101, I a VII; II - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no
art. 129, I a VII; III - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: a) requisitar
serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e
segurança; b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento
injustificado de suas deliberações. IV - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que
constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente; V encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência;
RECURSO PROCEDENTE. ALTERAR GABARITO “A”.
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