Questões das Provas da Magistratura referentes à matéria de ECA
Prova de 2006
1ª Questão: Assinale, dentre as alternativas abaixo, a correta:
a) O representante do Ministério Público poderá oferecer representação contra
adolescente infrator para aplicação de medida sócio educativa desde que haja prova préconstituída da autoria e materialidade.
b) Recebida a representação oferecida pelo Ministério Público, a autoridade judiciária
designará data e horário para a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em
que serão ouvidas as testemunhas arroladas no processo pelas partes.
c) A Justiça da Infância e da Juventude é competente para conceder a remissão, como
forma de suspensão ou exclusão do processo.
d) No procedimento para a perda ou suspensão do poder familiar iniciado por
provocação do Ministério Público, o requerido será citado para oferecer resposta escrita,
no prazo de dez dias.
e) Em cada município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar composto de seis
membros, escolhidos pelo Prefeito Municipal, para mandato de três anos, permitida a
recondução.

2ª Questão: Assinale, dentre as alternativas abaixo, a correta. De conformidade com o
Estatuto da Criança e do Adolescente:
a) O estágio de convivência nos processos de adoção será dispensado se o adotando não
tiver mais de um ano de idade.
b) A adoção sempre dependerá do consentimento dos pais ou do representante legal do
adotando.
c) O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, cujos efeitos se produzirão
somente a partir do trânsito em julgado.
d) Não poderão adotar, os avós, irmãos do adotando, os divorciados e os separados
judicialmente conjuntamente.
e) Todas as alternativas estão incorretas.
3ª Questão: Assinale, dentre as alternativas abaixo, a correta:

a) O adolescente e a criança apreendidos em flagrante de ato infracional, serão desde
logo, encaminhados à autoridade judicial competente.
b) A liberação do adolescente que cumpre medida sócio educativa de internação será
compulsória aos dezoito anos.
c) A intimação da sentença que aplicar a medida de internação será feita ao adolescente
ou seu defensor.
d) Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e Juventude, os recursos serão
interpostos independentemente de preparo e serão recebidos no efeito devolutivo.
e) Nas ações cíveis, fundadas em interesses coletivos e difusos de que cuida o ECA,
admitir-se à litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União e dos
Estados.
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Prova de 2007
1ª Questão: Segundo o ECA o vínculo da adoção:
I. Constitui-se por sentença judicial, que será inscrita no Registro Civil mediante
mandado do qual não se fornecerá certidão.
II. O mandado judicial, que será arquivado, cancelará o registro original do adotando.
III. Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões de registro.
IV. A critério da autoridade judiciária poderá ser fornecida certidão para a salvaguarda
de direitos.
a) Só a proposição I é incorreta.
b) Só a proposição II é correta.
c) Só as proposições I e II estão corretas.
d) Todas as proposições estão corretas.
e) Todas as proposições estão incorretas.

2ª Questão: São atribuições do Conselho Tutelar:

I. Delegar à autoridade policial ou administrativa competente, nos casos de ato
infracional, a execução das medidas cabíveis.
II. Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 a 105 do ECA,
aplicando as medidas previstas nos art. 101, I a VII do citado diploma legal.
III. 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.
a) Só as proposições II, III e IV estão corretas.
b) Só a proposição II está incorreta.
c) Só a proposição III está correta.
d) Todas as proposições estão corretas.
e) Todas as proposições estão incorretas.

3ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA. Nos procedimentos afetos à Justiça
da infância e da Juventude fica adotado o sistema recursal do Código de Processo Civil
com suas alterações posteriores, com as seguintes adaptações:
a) Em todos os recursos, salvo o de agravo de instrumento, o prazo para interpor e para
responder será sempre de dez dias.
b) A apelação será recebida no seu efeito devolutivo. Será também conferido efeito
suspensivo quando interposta contra sentença que deferir a adoção por estrangeiro e, a
juízo da autoridade judiciária, sempre que houver perigo de dano irreparável ou de
difícil reparação.
c) Os recursos terão preferência de julgamento e dispensarão revisor.
d) Os recursos serão interpostos independentemente de preparo.
e) Será de quarenta e oito horas o prazo para a extração, a conferência e o conserto do
traslado.
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Prova – Junho de 2008
1ª Questão: Analise as proposições abaixo e após assinale a alternativa correta.
I. Considera-se criança para os efeitos do Estatuto da Criança e do Adolescente a pessoa
até 12 (doze) anos de idade incompletos.
II. Adolescente, para efeitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, é a pessoa entre
13 (treze) e 18 (dezoito) anos de idade.
III. A redução da maioridade civil pela Lei n.º 10.406/2002 impede a aplicação de
medida sócio educativa a pessoas com idade entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos.
IV. A redução da maioridade civil pela Lei n.º 10.406/2002 não implica na extinção da
medida sócio- educativa a pessoas com idade entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos,
se o infrator atingiu os 18 (dezoito) anos no curso do cumprimento da medida.
a) Somente as proposições I e IV estão corretas.
b) Somente as proposições I e II estão corretas.
c) Somente as proposições I e III estão corretas.
d) Somente as proposições II e IV estão corretas.
e) Somente a proposição II está correta.

2ª Questão: Observadas as proposições abaixo, assinale a alternativa correta.
I. Muito embora o direito à vida e à saúde esteja elencado como direito fundamental
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, os estabelecimentos de atendimento à saúde,
sejam eles privados ou públicos, não estão obrigados a proporcionar condições de
permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação
de criança ou adolescente.
II. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente
serão comunicados obrigatoriamente ao Conselho Tutelar da localidade.
III. Segundo estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, a falta de recursos
materiais constitui motivo suficiente para decretação judicial da perda ou suspensão do
poder familiar.

IV. A colocação em família substituta da criança ou do adolescente se fará mediante
guarda tutela ou adoção, levando-se em conta como critérios o grau de parentesco e a
relação de afinidade ou afetividade a fim de evitar ou minorar as conseqüências
decorrentes da medida.
V. A colocação em família substituta admite a transferência da criança ou adolescente a
terceiros ou a entidades governamentais ou não governamentais, sem a autorização
judicial.
a) Somente as proposições I e III estão corretas.
b) Somente as proposições II e IV estão corretas.
c) Somente as proposições I, III e IV estão corretas.
d) Somente as proposições II e V estão corretas.
e) Somente as proposições IV e V estão corretas.

3ª Questão: Observadas as proposições abaixo, assinale a alternativa correta.
I. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o deferimento da tutela não presume
a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar, mas implica no necessário
dever de guarda.
II. A especialização de hipoteca legal será dispensada se os bens existentes em nome do
tutelado estiverem devidamente registrados no Cartório de Imóveis, uma vez que a
alienação depende de ordem judicial, com aprovação do Ministério Público.
III. Enquanto não der conta de sua administração e saldar o seu alcance, não pode o
tutor ou curador adotar o pupilo ou o curatelado.
IV. A adoção depende do consentimento dos pais ou representante legal do adotando, e
em se tratando de adotando maior de 12 (doze) anos de idade, do seu próprio
consentimento.
V. No caso de adoção por estrangeiro residente ou domiciliado fora do País, a critério
da autoridade judicial, o estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando
não tiver mais de um ano de idade ou se, qualquer que seja a sua idade, já estiver na
companhia do adotante durante tempo suficiente para se poder avaliar a conveniência da

constituição do vínculo.
a) Somente as proposições II, III e IV estão corretas.
b) Todas as proposições estão corretas.
c) Somente as proposições I e V estão corretas.
d) Somente as proposições I e III estão corretas.
e) Somente as proposições II e V estão corretas.

4ª Questão: Acerca das medidas sócio-educativas que podem ser aplicadas ao
adolescente pela prática de ato infracional, assinale a alternativa correta.
a) Internação em estabelecimento educacional; liberdade assistida; colocação em família
substituta.
b) Prestação de serviços à comunidade; orientação, apoio e acompanhamento
temporários; multa.
c) Detenção; inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e
tratamento a alcoólatras e toxicômanos.
d) Encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade;
requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou
ambulatorial; abrigo em entidade.
e) Advertência; obrigação de reparar o dano; inserção em regime de semiliberdade.

5ª Questão: Observadas as proposições abaixo, assinale a alternativa correta.
I. A Justiça da Infância e Juventude é competente para conceder a remissão, como
forma de suspensão ou extinção do processo.
II. A remissão poderá ser aplicada em qualquer fase do procedimento, mesmo após a
sentença.
III. Concedida a remissão pelo representante do Ministério Público à criança, mediante
termo fundamentado, os autos serão conclusos à autoridade judiciária para
homologação.
IV. A remissão implica necessariamente no reconhecimento ou comprovação da
responsabilidade do ato infracional, mas não prevalece para efeito de antecedentes.

V. A medida aplicada em razão da remissão poderá, a todo tempo, ser objeto de pedido
de revisão à autoridade judicial, por parte do menor infrator ou de seu representante
legal, ou do Ministério Público.
a) Somente as proposições III, IV e V estão corretas.
b) Somente as proposições I e V estão corretas.
c) Somente a proposição I está correta.
d) Somente as proposições II e III estão corretas.
e) Somente as proposições II, III e IV estão corretas.
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Prova de 2009
1ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA:

a) Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores.
b) A perda e a suspensão do pátrio poder serão decretadas judicialmente, em
procedimento no qual se assegura o contraditório.
c) Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e
seus descendentes.
d) A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a
perda ou suspensão do pátrio poder.
e) O pátrio poder 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 à autoridade competente (conselheiro tutelar) para a
solução da divergência.

2ª Questão: São direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, os seguintes:

I. Entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público.
II. Receber assistência religiosa, segundo a sua crença, e desde que assim o deseje.
III. A suspensão temporária, pela autoridade judiciária, da visita, inclusive de pais e
responsável, se existirem motivos sérios e fundados de sua prejudicialidade aos
interesses do adolescente.
a) Todas as proposições estão corretas.
b) Somente a proposição I está correta.
c) Somente as proposições I e II estão corretas.
d) Somente a proposição III está incorreta.
e) Todas as proposições estão incorretas.

3ª Questão: Assinale a alternativa correta a respeito da adoção:

I. É vedada a adoção por procuração.
II. O adotando deve contar com no máximo 16 anos à data do pedido, salvo se já estiver
sob a guarda ou tutela dos adotantes.
III. A adoção atribui condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres,
inclusive sucessórios, desligando-o de quaisquer vínculos ou impedimentos com os pais
e parentes.
IV. A adoção não poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de
vontade, vier a falecer no curso do procedimento, antes de prolatada a sentença.
a) Somente a proposição III está incorreta.
b) Todas as proposições estão incorretas.
c) Somente a proposição I está correta.
d) Somente as proposições I e II estão corretas.
e) Somente as proposições II e III estão corretas.
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Prova de 2010
31ª Questão: Assinale a alternativa correta:

I. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade judicial pode aplicar ao
adolescente, dentre outras, as seguintes medidas: obrigação de reparar o dano, prestação
de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade,
internação em estabelecimento educacional. No procedimento para aplicação de medida
socioeducativa é nula a desistência de outras provas mesmo diante da confissão do
adolescente. A simples confissão, por si só, não pode sustentar decisão de internação,
devendo o juiz confrontar o seu teor com as demais provas do processo e verificar se
existe compatibilidade entre elas.
II. Se o fato for grave, passível de aplicação de medida de internação ou colocação em
regime de semiliberdade, o juiz ao verificar que o adolescente não possui advogado
constituído deve nomear-lhe defensor sob pena de nulidade do processo. O advogado
constituído ou o defensor nomeado oferece, no prazo de 3 (três) dias contados da
audiência de apresentação, defesa prévia e indica o rol de testemunhas.
III. As medidas socioeducativas podem ser aplicadas cumulativamente sem prejuízo de
encaminhamento do adolescente a tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em
regime hospitalar ou ambulatorial e inclusão em programa oficial ou comunitário de
auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos.
IV. A medida de internação só pode ser aplicada quando se tratar de ato infracional:
cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; por reiteração no cometimento
de outras infrações graves; por descumprimento reiterado e injustificável de medida
anteriormente imposta. Nesta última hipótese o prazo de internação não pode superar 6
(seis) meses. A prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico de entorpecentes,
em razão de sua gravidade abstrata, por si só, não autoriza a segregação do adolescente.

a) Somente as proposições I, II e III estão corretas.
b) Somente as proposições I, III e IV estão corretas.
c) Somente as proposições II, III e IV estão corretas.
d) Somente as proposições II e III estão corretas.
e) Todas as proposições estão corretas.

32ª Questão: Assinale a alternativa correta:

I. Considera-se adoção internacional aquela na qual a pessoa ou casal postulante é
residente ou domiciliado fora do Brasil. Os brasileiros residentes no exterior têm
tratamento igualitário em relação aos estrangeiros, inadmitida a preferência nos casos de
adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro.
II. A adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro ou domiciliado no Brasil
somente tem lugar quando restar comprovado: que a colocação em família substituta é a
solução adequada ao caso concreto; que foram esgotadas todas as possibilidades de
colocação da criança ou adolescente em família substituta brasileira, após consulta aos
cadastros estaduais e nacional de pessoas e casais habilitados; que em se tratando de
adoção de adolescente, este foi consultado por meios adequados ao seu estágio de
desenvolvimento e se encontra preparado para a medida conforme parecer elaborado
por equipe interprofissional.
III. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional,
somente admissível nas modalidades de guarda e adoção. A pessoa ou casal estrangeiro
interessado em adotar criança ou adolescente brasileiro deve formular pedido de
habilitação à adoção perante a Autoridade Central em matéria de adoção internacional
no país onde está situada sua residência habitual e, se esta considerar que os solicitantes
estão habilitados e aptos para adotar, emite um relatório que contenha as informações
pertinentes que é encaminhado à Autoridade Central Estadual com cópia para a
Autoridade Central Federal Brasileira.
IV. Na hipótese de concordância dos pais com pedido de colocação em família

substituta, estes são ouvidos pela autoridade judiciária e pelo representante do
Ministério Público, tomadas por termo as declarações. O consentimento dos titulares do
poder familiar é precedido de orientações e esclarecimentos

pela equipe

interprofissional da justiça da infância e juventude, em especial, no caso de adoção,
sobre a irrevogabilidade da medida. O consentimento é retratável até a data da
publicação da sentença constitutiva da adoção.

a) Somente as proposições I, III e IV estão corretas.
b) Somente as proposições II, III e IV estão corretas.
c) Somente as proposições II e IV estão corretas.
d) Somente as proposições I e IV estão corretas.
e) Todas as proposições estão corretas.

33ª Questão: Assinale a alternativa correta:

I. Constituem, dentre outros, crimes contra a criança e o adolescente, por ação ou
omissão, sujeitos a penas de reclusão: 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; prometer ou efetivar a entrega de filho a terceiro, mediante paga ou
recompensa; promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou
adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais ou com o fito de
obter lucro; vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha
cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente.
II. Constituem, dentre outras, infrações administrativas sujeitas a penas de multa: deixar
o médico, professor ou responsável por estabelecimento de saúde ou de ensino
fundamental, pré-escola ou creche de comunicar à autoridade competente os casos de
que tenha conhecimento que envolvam suspeita ou confirmação de maus-tratos contra
criança ou adolescente; divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida, por
qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial,
administrativo ou judicial relativo a criança e adolescente a que se atribua ato

infracional; 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.
III. Constituem, dentre outros, crimes contra a criança e o adolescente, por ação ou
omissão, sujeitos a penas de detenção: deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de
estabelecimento de atenção à saúde de gestante de identificar corretamente o neonato e
a parturiente, por ocasião do parto; submeter criança ou adolescente sob sua autoridade,
guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento; deixar de apresentar à autoridade
judiciária de seu domicílio, no prazo de cinco dias, com o fim de regularizar a guarda,
adolescente trazida de outra comarca para a prestação de serviço doméstico, mesmo que
com autorização dos pais ou responsável.
IV. Os crimes contra a criança e o adolescente são de ação pública incondicionada.
Aplicam-se aos crimes definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente as normas da
parte geral do Código Penal e quanto ao processo, as pertinentes ao Código de Processo
Penal.

a) Somente as proposições I, II e IV estão corretas.
b) Somente as proposições II, III e IV estão corretas.
c) Somente as proposições II e III estão corretas.
d) Somente as proposições I e IV estão corretas.
e) Todas as proposições estão corretas.

34ª Questão: Assinale a alternativa correta:

I. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres,
inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com os pais e parentes, salvo os
impedimentos matrimoniais. Contudo, a morte dos adotantes, a critério do juiz, ouvido
o Ministério Público e desde que atendidos os requisitos legais, pode restabelecer o
pátrio poder dos pais naturais.
II. Os filhos havidos fora do casamento, inclusive os incestuosos, poderão ser

reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento,
por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a
origem da filiação. O reconhecimento não pode preceder o nascimento do filho pois a
personalidade da pessoa começa do nascimento com vida.
III. O reconhecimento de estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e
imprescritível e pode ser exercido contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer
restrição, observado o segredo de justiça.
IV. A prática de ato de alienação parental fere direitos fundamentais da criança e do
adolescente tais como: de convivência familiar saudável; de integridade moral; de
proteção do melhor interesse da criança e do adolescente. A criança ou adolescente é
induzido a afastar-se do outro genitor, o que gera contradição de sentimentos e prejuízo
ao vínculo entre ambos, passando a identificar-se com o genitor patológico e a aceitar
como verdadeiro tudo que lhe é informado.

a) Somente as proposições I, III e IV estão corretas.
b) Somente as proposições II e III estão corretas.
c) Somente as proposições III e IV estão corretas.
d) Somente as proposições I, II e III estão corretas.
e) Todas as proposições estão corretas.

35ª Questão: Assinale a alternativa correta:

I. A sentença que deferir a adoção produz efeito desde logo, embora sujeita a apelação,
que é recebida exclusivamente no efeito devolutivo, salvo se se tratar de adoção
internacional ou se houver perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao
adotando. A sentença que destituir ambos ou qualquer dos genitores do poder familiar
fica sujeita a apelação que é recebida apenas no efeito devolutivo.
II. A competência territorial do juiz da infância e da juventude, no caso de criança ou
adolescente em situação irregular a teor do princípio do juízo imediato originário, é
determinada pelo domicílio dos pais ou responsável ou do lugar onde se encontre a

criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.
III. Compete ao juiz disciplinar por portaria, ou autorizar por alvará, a entrada e
permanência de criança e adolescente desacompanhado dos pais ou responsável em:
estádio, ginásio, campo desportivo; bailes e promoções dançantes; boate ou congênere;
casa que explore comercialmente diversão eletrônica; estúdios cinematográficos, de
teatro, rádio e televisão. Contra tais decisões cabe o recurso de agravo,
independentemente de preparo, cujo prazo para interposição é de 10 (dez) dias.
IV. A ação civil pública na defesa dos interesses difusos e coletivos vinculados à
infância e juventude deve ser proposta no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a
ação ou omissão. Para a sua propositura, é legitimado, concorrentemente com outras
instituições e entidades, o Ministério Público. Admite-se litisconsórcio facultativo entre
os Ministérios Públicos da União e dos Estados na defesa dos interesses e direitos antes
referidos.

a) Somente as proposições I, II e IV estão corretas.
b) Somente as proposições I, III e IV estão corretas.
c) Somente as proposições II e III estão corretas.
d) Somente as proposições I, II e III estão corretas.
e) Todas as proposições estão corretas.
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Anulada

PROVA DE 2013

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
31ª Questão: Sobre os Direitos Fundamentais outorgados à criança e ao adolescente,
assinale a alternativa INCORRETA:
a) É assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento pré e

perinatal.
b) O direito à liberdade compreende: ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços
comunitários, ressalvadas as restrições legais; opinião e expressão; crença e culto
religioso; brincar, praticar esportes e divertir-se; participar da vida familiar e
comunitária, sem discriminação; participar da vida política, na forma da lei; buscar
refúgio, auxílio e orientação.
c) A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional
não se prolongará por mais de 2 (dois) anos, salvo comprovada necessidade que atenda
ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária.
d) A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção,
independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente.
e) O programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob responsabilidade de
entidade governamental ou não-governamental sem fins lucrativos, não poderá, em
qualquer hipótese, remunerar o adolescente. Entretanto, deverá assegurar ao adolescente
que dele participe condições de capacitação para o exercício de atividade regular
remunerada.
32ª Questão: Tocante ao tema adoção, assinale a alternativa correta:
a) Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantêm-se os vínculos de
filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e os respectivos parentes.
b) O adotante há de ser, pelo menos, 14 (quatorze) anos mais velho do que o adotando.
c) É recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus descendentes, o adotante, seus
ascendentes, descendentes e colaterais até o 3º grau, observada a ordem de vocação
hereditária.
d) Em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado fora do País, o
estágio de convivência, cumprido no território nacional, será de, no mínimo, 60
(sessenta) dias.
e) O processo relativo à adoção assim como outros a ele relacionados serão mantidos
em arquivo, admitindo-se seu armazenamento em microfilme ou por outros meios,
garantida a sua conservação para consulta pelo prazo de 20 (vinte) anos.
33ª Questão: Analise as proposições abaixo sobre ato infracional e assinale a alternativa
correta:
I. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal.
II. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão
incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido
ou à pessoa por ele indicada.
III. O adolescente civilmente identificado não será submetido a identificação
compulsória pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo para efeito de
confrontação, havendo dúvida fundada.
IV. São asseguradas ao adolescente, entre outras garantias, a igualdade na relação
processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as
provas necessárias à sua defesa.
a) Somente as proposições I, II e III estão corretas.
b) Somente as proposições II, III e IV estão corretas.

c) Somente as proposições II e IV estão corretas.
d) Somente as proposições I e II estão corretas.
e) Todas as proposições estão corretas.
34ª Questão: Em relação as medidas socioeducativas analise as proposições abaixo e
assinale a alternativa correta:
I. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de
interesse geral, por período não excedente a seis meses, junto a entidades assistenciais,
hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas
comunitários ou governamentais .
II. A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo a
qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o
orientador, o Ministério Público e o defensor.
III. A medida de semiliberdade não comporta prazo determinado aplicando-se, no que
couber, as disposições relativas à internação.
IV. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de
brevidade, gravidade do ato infracional, prevenção geral, excepcionalidade e respeito à
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
a) Somente as proposições I, II e III estão corretas.
b) Somente as proposições II, III e IV estão corretas.
c) Somente as proposições I, III e IV estão corretas.
d) Somente as proposições I, II e IV estão corretas.
e) Todas as proposições estão corretas.
35ª Questão: Sobre o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, analise as
proposições abaixo e assinale a alternativa correta:
I. Entende-se por Sinase o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que
envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os
sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como todos os planos, políticas e
programas específicos de atendimento a adolescente em conflito com a lei.
II. São vedados à União o desenvolvimento e a oferta de programas próprios de
atendimento socioeducativo.
III. A composição da equipe técnica do programa de atendimento socioeducativo deverá
ser interdisciplinar, compreendendo, no mínimo, profissionais das áreas de saúde,
educação, jurídica, assistência social e religiosa, de acordo com as normas de referência.
IV. Os Planos de Atendimento Socioeducativo deverão, obrigatoriamente, prever ações
articuladas nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, capacitação para o
trabalho e esporte, para os adolescentes atendidos, em conformidade com os princípios
elencados no Estatuto da Criança e do Adolescente.
a) Somente as proposições I e II estão corretas.
b) Somente as proposições III e IV estão corretas.
c) Somente as proposições I, II e IV estão corretas.
d) Somente as proposições II, III e IV estão corretas.
e) Todas as proposições estão corretas.
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PROVA 2015
31. João, com idade para cursar a pré-escola, tem síndrome de Down e está fora da
escola. A mãe deseja matriculá-lo em escola especializada para crianças com
deficiência, mas o município não dispõe de tal equipamento na rede pública, somente na
rede particular. A solução mais adequada às regras e princípios previstos na legislação
vigente:
(A) reclamar do município o cumprimento da regra constitucional de criação de escolas
especializadas para crianças com deficiência em todas as etapas da educação básica,
facultando-lhe a alternativa de, não havendo demanda suficiente, arcar com os custos de
tal atendimento na rede privada.
(B) impor ao Município ou ao Estado (ente estadual), alternativamente, o dever de
matricular a criança em suas redes regulares de ensino, contratando, se necessário com
apoio financeiro da União, professor especializado em educação de crianças com
Síndrome de Down para atender João e garantir a ele, o aporte educacional diferenciado
a que faz jus.
(C) impor ao ente estadual a obrigação de atender a criança, já que, por força de lei, é
dele o dever de criar classes especiais para criança e adolescentes com deficiência em
sua rede de ensino.
(D) orientar a mãe de que o direito a vaga em escola especializada é restrito ao ensino
fundamental e médio, devendo contentar-se, até que a criança complete 7 (sete) anos,
com o atendimento pré-escolar em escola pública regular destinada a crianças sem
deficiência.
(E) orientar a mãe a promover a matrícula da criança em pré-escola do município e
aceitar a inclusão do filho em sala de aula, junto com crianças sem deficiência, zelando
para que João, não obstante, receba atenção adequada às suas necessidades pedagógicas
especiais.
32. Considere o trecho da reportagem publicada no jornal Diário Gaúcho, de
01/05/2015, sob o título “Como o Estado não pôde impedir a morte de Emanuel": Os
estágios da proteção: Um menino encontrado em situação de rua é encaminhado ao
Conselho Tutelar e outras entidades municipais de acolhimento. O entendimento pode
ser pela entrega dele à família ou algum abrigo. A decisão de abrigá-lo, no entanto,
cabe ao Judiciário. Se este menino é pego cometendo algum ato infracional, sua
punição passa por quatro etapas: advertência, prestação de serviços à comunidade,
reparação do dano, semiliberdade e internação. Depois de cometer um roubo a
pedestre no Centro, Emanuel foi internado provisoriamente na Fase. Depois de 30 dias,
a definição foi de que ele cumpriria medida socioeducativa em semiliberdade em um
abrigo de São Leopoldo. O delito cometido por ele, e o seu histórico, não eram
passíveis de cumprimento de medida em regime fechado.

Considerando a leitura do texto à luz da legislação vigente, é correto afirmar:
(A) a internação provisória, no caso narrado na reportagem, durou trinta dias, mas,
segundo a lei vigente, poderia durar até sessenta dias, improrrogáveis.
(B) a decisão de abrigar o adolescente, exatamente como diz o texto, cabe em regra ao
Judiciário. Todavia, segundo a lei, em situações excepcionais o acolhimento pode ser
determinado pelo Conselho Tutelar ou pelo Ministério Público.
(C) a afirmação de que o cometimento de um roubo a pedestre não tornaria o
adolescente passível de cumprimento de medida em regime fechado está incorreta, já
que, mesmo sendo primário, há previsão legal para aplicação, nessa hipótese, de
internação.
(D) o texto está correto ao apontar fluxos de atendimento e medidas diferentes para o
adolescente que é encontrado em situação de rua e para aquele que é pego cometendo
um ato infracional, sendo proibida, segundo o Estatuto da Criança e do adolescente, a
permanência em serviços de acolhimento institucional de adolescentes em cumprimento
de medida socioeducativa.
(E) se um menino encontrado em situação de rua não concordar em ser levado ao
Conselho Tutelar, a lei permite, expressamente, que seja conduzido coercitivamente ao
órgão, sem necessidade de ordem judicial prévia.
33. Paulo tem 8 anos e João,16. Ambos são filhos de Natália, usuária problemática de
álcool e drogas e que se encontra longe do lar há várias semanas. A paternidade não foi
declarada. Eles não têm contato com outros parentes e, com o sumiço da mãe,
permaneceram morando em sua residência, desacompanhados de outros adultos.
Contam com a ajuda de uma vizinha para auxiliá-los. Nenhum dos
dois está frequentando escola, mas João trabalha. Segundo as regras e princípios da
legislação vigente,
(A) caso sejam acolhidos, deve o respectivo serviço de acolhimento, elaborar
imediatamente o Plano Individual de Atendimento, que deve prever, entre outras
providências, a preservação do vínculo dos irmãos com a vizinha, a busca pela genitora
e seu encaminhamento para tratamento, além da procura por familiares extensos.
(B) caso a Justiça decrete a perda do poder familiar de Natália sobre os filhos, ainda que
ela se recupere do quadro de dependência de drogas, eles não mais poderão voltar a
viver em sua companhia.
(C) conhecido o caso pelas autoridades de proteção, tanto João quanto Paulo devem ser
obrigatoriamente encaminhados a serviços de acolhimento institucional, desde que, no
caso de Paulo, haja expressa anuência à medida, colhida em audiência judicial na
presença do Promotor de Justiça.
(D) por se tratar de dois irmãos, com vínculo entre si, em nenhuma hipótese podem ser
acolhidos em serviços distintos, nem é possível, sem que ambos concordem, o
encaminhamento de Paulo para adoção separadamente de João.
(E) a vizinha, por não ser parente, não pode pleitear a guarda judicial dos irmãos, exceto
se a genitora concordar com o pedido.
34. João tem 19 anos e cumpre medida socioeducativa de internação há 2 anos e 6
meses pela prática de latrocínio. Em um tumulto havido no centro de internação, a João

foi imputada a prática de tentativa de homicídio, razão pela qual é preso em flagrante.
Conforme dispõe expressamente a legislação em vigor,
(A) considerando que o ato infracional pelo qual João foi internado é mais grave do que
o crime a ele imputado, é vedado ao juiz extinguir de plano a medida socioeducativa,
devendo aguardar a solução do processo criminal.
(B) a prisão em flagrante é descabida, tendo em vista que o jovem já se encontra
internado e é presumido inocente em relação à tentativa de homicídio, cabendo ao juiz
da Infância, caso libere João futuramente, comunicar o fato ao juiz Criminal, que
avaliará eventual interesse em sua custódia cautelar.
(C) se João permanecer em prisão cautelar por mais de 6 meses e for impronunciado,
sem recurso, não poderá retomar o cumprimento da medida socioeducativa.
(D) quando revogada sua prisão cautelar, se João tiver menos de 21 anos, deverá
retomar a medida de internação, devendo o juiz, no prazo máximo de 30 dias, à luz de
parecer interdisciplinar, avaliar a possibilidade de encerramento da medida
socioeducativa.
(E) comunicada a prisão do jovem, diante das evidências de fracasso na ressocialização,
a medida socioeducativa deve ser extinta pelo juiz da Infância, ficando o jovem sob
jurisdição exclusiva da Justiça Criminal.
35. A desjudicialização do atendimento é apontada por alguns autores como uma das
tendências incorporadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente − ECA para a
proteção dos direitos da população infanto-juvenil. Todavia, para algumas situações,
ainda reservou a lei a necessidade de intervenção judicial específica. Nessa linha,
segundo prevê expressamente o ECA, é necessária
(A) prévia autorização judicial para que adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa de semiliberdade realizem atividades externas.
(B) decisão judicial para que se possa aplicar medida de advertência a pais ou
responsável quando, por ação ou omissão, ameacem ou violem direitos de seus filhos.
(C) autorização, por, alvará judicial, para que os adotantes internacionais, após trânsito
em julgado da sentença de adoção, possam obter o passaporte da criança/adolescente
adotado.
(D) autorização, por alvará judicial, para a participação de menores de 18 (dezoito) anos
em campeonatos desportivos durante o período letivo, nos horários de aula (inclusive
noturnos), salvo se relativos à própria disciplina e organização do estabelecimento
escolar frequentado pela criança ou adolescente.
(E) autorização judicial para permitir que os pais ou responsável visitem, em serviços de
acolhimento institucional, crianças que foram afastadas de seu convívio por suspeitas de
maus-tratos ou abuso.
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