
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

01. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela(o) _________ a pedido 
de quem tenha legítimo interesse. 
a) advogado
b) membro do Ministério Público
c) autoridade judiciária
d) tutor
e) nenhum deles

02. 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. 

03. 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

04. O  processo  para  a  escolha  dos  membros  do  Conselho  Tutelar  será  estabelecido  em lei 
municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, e a fiscalização do(a) _______.
a) Ministério da Educação
b) Ministério Público
c) Escola
d) Governador ou do Prefeito
e) todas corretas



05. São impedidos de servir no mesmo Conselho:  
a) marido e mulher
b) ascendente e descendente
c) sogro e genro ou nora
d) irmãos
e) todos corretos

06. Estende-se  o  impedimento  do  conselheiro  em  relação  à  autoridade  judiciária  e  ao 
representante  do(a)  __________  com  atuação  na  Justiça  da  Infância  e  da  Juventude,  em 
exercício na comarca, foro regional ou distrital. 
a) Ministério da Educação
b) Ministério Público
c) Escola
d) Governador ou do Prefeito
e) todas corretas

07. Os menores de ___ anos serão representados e os maiores de dezesseis e menores de vinte 
e  um  anos  assistidos  por  seus  pais,  tutores  ou  curadores,  na  forma  da  legislação  civil  ou 
processual. 
a) 12
b) 13
c) 14
d) 15
e) 16

08. Assinale a alternativa incorreta:
a) É medida aplicável aos pais ou responsável destituição da tutela.
b)  É  atribuições  do  Conselho  Tutelar  assessorar  o  Poder  Executivo  local  na  elaboração  da 
proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente.
c)  Aplica-se  ao  Conselho  Tutelar  a  regra  de  competência  constante  a  competência  será 
determinada: pelo domicílio dos pais ou responsável; pelo lugar onde se encontre a criança ou 
adolescente, à falta dos pais ou responsável. 
d)  A expedição de cópia  ou certidão de atos a que se refere  o artigo anterior  somente será 
deferida pela autoridade judiciária competente, se demonstrado o interesse e finalidade. 
e) Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se 
fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome 
e sobrenome. 

09.  Os maiores de dezesseis e menores de ______ anos assistidos por seus pais,  tutores ou 
curadores, na forma da legislação civil ou processual. 
a) 17
b) 18
c) 19
d) 20
e) 21

10. É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à (ao) _______.
a) Defensoria Pública
b) Ministério Público
c) Ministério da Justiça



d) Conselho Tutelar
e) todas erradas

GABARITO

01. C
Comentários: Pelo artigo 137 do Estatuto, o correto é autoridade judiciária.

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

03. 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. 

04. B
Comentários: O correto, segundo o artigo 139 é o Ministério Público.

05. E
Comentários: Além destes, temos ainda: cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto 
ou madrasta e enteado. 

06. B
Comentários: O correto é o Ministério Público.

07. E
Comentários: O correto é 16 anos.

08. E
Comentários: A finalidade tem que ser justificada.

09. E
Comentários: Segundo o artigo 142, o correto é 21 anos.

10. A
Comentários: O correto é à Defensoria Pública.


