
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

01. Se houver reiteradas infrações cometidas por entidades de atendimento, que coloquem em 
risco os direitos das crianças e dos adolescentes, o fato deverá ser comunicado.
a) ao Juiz
b) ao Conselho Tutelar
c) ao Ministério Público
d) a um Advogado
e) à Polícia

02. Na questão acima, o fato pode, ser representado perante autoridade judiciária competente.
a) O Juiz da Infância e Juventude.
b) O Juiz da Cível.
c) Juiz da Criminal.
d) Juiz de Órfãos e sucessões
e) Juiz substituto

03. Não pode haver dissolução de entidade de abrigo ou internação para crianças e adolescentes.
a) Porque a lei não prevê a dissolução.
b) Pode haver, se não cumprir o Estatuto.
c) Afirmativa incorreta.
d) Só se o Juiz quiser.
e) Só se a comunidade quiser.

04. Marque a resposta errada:
As medidas de proteção são cabíveis quando:

a) o menor, com a sua conduta, necessita dela.
b) por abuso dos pais ou responsável.
c) por omissão do Estado.
d) por haver exigência do Estado de freqüência à escola.
e) o Estatuto determina.

05. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se 
as que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.
a) Não é verdadeira a afirmativa.
b) A lei não determina.
c) Só se houver condições.
d) O Guardião é quem decide.
e) Porque a família é vínculo básico e necessário.

06.  Uma das medidas  de  proteção  à  criança  e  ao adolescente  é  a  assinatura  do  termo de 
responsabilidade pelos pais.
a) Como garantia para o menor.
b) Não é verdadeira a afirmativa.
c) Só se o menor quiser.
d) Não há necessidade em caso algum.
e) Só quando houver lei a respeito.



07. É proteção ao menor a obrigatoriedade de matrícula e freqüência em estabelecimento oficial 
de ensino fundamental.
a) Só se houver vaga.
b) Nem é preciso.
c) É determinação legal.
d) Só se houver fiscalização na escola.
e) Depende de lei complementar.

08. João tem 16 anos e é alcoólatra e dependente químico. Ele quer receber auxílio, orientação e 
tratamento, mas não existe proteção ao menor, neste sentido.
a) O Estatuto é a lei no caso.
b) A lei depende de legislação complementar.
c) Só falta o decreto que regulamenta a lei.
d) O menor tem de esperar até os 18 anos.
e) Sendo menor não há esta proteção.

09. Complete as lacunas com a opção certa:
Abrigo é medida ____________ e __________.

a) permanente e segura
b) provisória e excepcional
c) provisória e útil
d)  certa e determinada
e) permanente e garantida

10. Abrigo serve como transição entre a família de origem e a substituta. 
a) Não é verdadeira a afirmativa.
b) Até quando o menor quiser.
c) Se a família deixar.
d) Se o Juiz mandar.
e) Porque o Estatuto determina.
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