
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

01. É dever do estado assegurar à criança e ao adolescente, exceto,
a) Ensino fundamental , obrigatório e gratuito.
b) Atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero à seis anos de idade.
c) Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador.
d) Oferta de trabalho à menores de quatorze anos de idade.
e) Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio.

02. À criança e a0 adolescente portadores de deficiência é assegurado atendimento educacional 
na rede de ensino:
a) Especializada
b) Regular
c) Adequada
d) Particular
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

03.  Com vistas à inserção de crianças,  excluídos do ensino fundamental  obrigatório,  o  poder 
público estimulará:
a)  Pesquisas,  experiências  e  novas  propostas  relacionadas  à  calendário,  seriação,  currículo, 
metodologia, didática e avaliação.
b) Experiências culturais, profissionais e de lazer voltadas para a infância e a juventude.
c) A formação técnico-profissional  com garantia de acesso e frequência obrigatória.
d) Horário especial para exercício de atividades profissionais e esportivas.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

04. Os valores culturais, artísticos e históricos deverão ser respeitados no processo:
a) De avaliação
b) Educacional
c) Profissional
d) De criação
e) Todas as alternativas estão corretas.

Marque C (certo) ou E (errado) para cada uma das afirmativas abaixo:

05. (  )  A  criança  e  o  adolescente  portador  de  deficiência  deverá  receber   atendimento 
especializado. 

06. (  ) Na prevenção das enfermidades e nas campanhas de educação sanitária, a vacinação é 
obrigação dos pais.

07. (   )  O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da 
criança e do adolescente.

08. (  )   Os  elevados  níveis  de  repetência  deverão  ser  comunicados  pelos  dirigentes  de 
estabelecimento de ensino .aos responsáveis pela criança e adolescente.

09. (    ) É direito do adolescente menor de 14 anos, trabalhar na condição  de aprendiz.



Na questão, abaixo complete as lacunas de acordo com o Estatuto da Criança:

10. Respeitando à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, o direito da criança e do 
adolescente  à  informação,  à  _____________,____________,  esportes,  ___________, 
espetáculos, deverão ser assegurados.

GABARITO

01. D
02. B
03. A
04. B
05. C
06. E
07. C
08. E
09. C

10. Cultura - Lazer - Diversões


