
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

01. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-
lhes, exceto: 
a) igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.
b) direito de ser respeitado por seus educadores.
c)  direito  de  contestar  critérios  avaliativos,  não  podendo  recorrer  às  instâncias  escolares 
superiores. 
d) direito de organização e participação em entidades estudantis.
e) acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 

02. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, exceto: 
a) ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 
idade própria.
b) progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino fundamental.
c)  atendimento educacional  especializado aos portadores de deficiência,  preferencialmente na 
rede regular de ensino. 
d) atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade. 
e) acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um.

03. Assinale a alternativa incorreta:
a) O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público objetivo. 
b)  O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa 
responsabilidade da autoridade competente. 
c)  Compete  ao  poder  público  recensear  os  educandos  no  ensino  fundamental,  fazer-lhes  a 
chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela frequência à escola. 
d) Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de 
ensino. 
e) 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. 

04. Assinale a alternativa incorreta:
a) O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, 
seriação,  currículo,  metodologia,  didática  e  avaliação,  com  vistas  à  inserção  de  crianças  e 
adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. 
b) No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do 
contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o 
acesso às fontes de cultura. 
c) Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de 
recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e 
a juventude. 
d) É proibido qualquer trabalho a menores de treze anos de idade, salvo na condição de aprendiz. 
e) A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial.

05. Ao adolescente até _______ anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem. 
a) 13
b) 14
c) 15



d) 16
e) 17

06. Entende-se por ____________ a atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas 
ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. 
a) educação.
b) ensino.
c) escola.
d) trabalho educativo.
e) nenhuma delas.

07. Assinale a alternativa incorreta:
a)  O  adolescente  tem  direito  à  profissionalização  e  à  proteção  no  trabalho,  observados  os 
seguintes aspectos, entre outros: respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento; 
capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. 
b)  É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do 
adolescente. 
c)  A criança  e  o  adolescente  têm  direito  a  informação,  cultura,  lazer,  esportes,  diversões, 
espetáculos  e  produtos  e  serviços  que  respeitem  sua  condição  peculiar  de  pessoa  em 
desenvolvimento. 
d) As obrigações previstas nesta Lei não excluem da prevenção especial outras decorrentes dos 
princípios por ela adotados. 
e) A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade da pessoa física.

08. São medidas aplicáveis aos pais ou responsável, exceto: 
a) encaminhamento a programa particular ou comunitário de proteção à família.
b) inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e 
toxicômanos. 
c) encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. 
d) encaminhamento a cursos ou programas de orientação. 
e)  obrigação  de  matricular  o  filho  ou  pupilo  e  acompanhar  sua  frequência  e  aproveitamento 
escolar.

09. Assinale a alternativa incorreta:
a)  O  Conselho  Tutelar  é  órgão  permanente  e  autônomo,  não  jurisdicional,  encarregado  pela 
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta 
Lei. 
b)  Em cada Município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar composto de quatro membros, 
escolhidos pela comunidade local para mandato de três anos, permitida uma recondução.
c) Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar,  serão exigidos os seguintes requisitos: 
reconhecida idoneidade moral; idade superior a vinte e um anos; residir no município. 
d) Lei municipal disporá sobre local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive 
quanto a eventual remuneração de seus membros. 
e) O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante, estabelecerá 
presunção de idoneidade moral e assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o 
julgamento definitivo. 

10. São atribuições do Conselho Tutelar: 
I - atender as crianças e adolescentes. 
II - atender e aconselhar os pais ou responsável.
III - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: requisitar serviços públicos nas 
áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança; 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.

Avaliando os itens acima, os verdadeiros são:
a) somente o I.
b) I, II e III.
c) II, III e IV.
d) III, IV e V.
e) Todos eles.

GABARITO

01. C
Comentários: Na verdade, existe a possibilidade de recorrer às instâncias escolares superiores.

02. B
Comentários:  É dever do Estado a progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao 
ensino médio e não fundamental.

03. A
Comentários: O correto é: “O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo”. 

04. D
Comentários: A idade correta é 14 anos e não 13.

05. B
Comentários: Segundo o artigo 64, a idade correta é de 14 anos.

06. D
Comentários: Segundo o artigo 68, parágrafo primeiro, o correto é trabalho educativo.

07. E
Comentários: O correto é da pessoa física ou jurídica.

08. A
Comentários:  O correto, segundo o artigo 129, é o encaminhamento a programa oficiais e não 
particulares.

09. B
Comentários: Cada Conselho Tutelar terá, no mínimo, cinco membros.

10. E
Comentários:  Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender necessário o 
afastamento do convívio familiar, comunicará incontinenti o fato ao Ministério Público, prestando-
lhe  informações  sobre  os  motivos  de  tal  entendimento  e  as  providências  tomadas  para  a 
orientação, o apoio e a promoção social da família. 


