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QUESTÃO 01

(Cespe/2015) De acordo com o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3/2009) e o Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA), julgue o item subsequente.
O ECA dispõe sobre a proteção social à criança e ao adolescente e, em casos específicos previstos em
lei, a proteção integral.
( ) CERTO

( ) ERRADO

ECA
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente.

CF/1988
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:
I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no art. 7º, XXXIII;
II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola;
IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa
técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica;
V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento,
quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade;
VI - estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao
acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado;
VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de
entorpecentes e drogas afins.

QUESTÃO 02
(IBFC/2017) Considerando as normas da Lei Federal nº 8.069, de 13/07/1990, assinale a alternativa
correta sobre quem deve ser considerado criança ou adolescente.

a) Considera-se criança, para os efeitos da referida lei, a pessoa até doze anos de idade completos, e
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.
b) Considera-se criança, para os efeitos da referida lei, a pessoa até dez anos de idade incompletos, e
adolescente aquela entre dez e dezoito anos de idade.
c) Considera-se criança, para os efeitos da referida lei, a pessoa até dez anos de idade completos, e
adolescente aquela entre dez e dezoito anos de idade.
d) Considera-se criança, para os efeitos da referida lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.
e) Considera-se criança, para os efeitos da referida lei, a pessoa até dezesseis anos de idade
completos, e adolescente aquela entre dezesseis e vinte e um anos de idade.

ECA
Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.
Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e
vinte e um anos de idade.
CÓDIGO CIVIL
Art. 5 o A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida
civil.
Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade:
I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de
homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos;
II - pelo casamento;
III - pelo exercício de emprego público efetivo;
IV - pela colação de grau em curso de ensino superior;
V - pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor
com dezesseis anos completos tenha economia própria.

QUESTÃO 03
(CETREDE/2019) Considerando as normas da Lei Federal nº 8.069, de 13/07/1990, assinale a alternativa correta
sobre quem deve ser considerado criança ou adolescente.
( ) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade completos, e adolescente
aquela entre treze e dezoito anos de idade.
( ) Nos casos expressos em lei, aplica-se, excepcionalmente, este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um
anos de idade.
( ) É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, sendo este último em caráter
transitório e excepcional, assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária.
( ) A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo
da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades
e facilidades, a fim de lhes facultarem o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições
de liberdade e de dignidade.
Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.
a) FVFV
b) VFVV
c) VVFV
d) FFFV

e) VVFF

ECA
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da
proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de
dignidade.
Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de
nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de
desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que
diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. (incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos
seus direitos fundamentais.
Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem
comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como
pessoas em desenvolvimento.

QUESTÃO 04
(COLÉGIO PEDRO II/2013) Na tirinha abaixo, Calvin aborda sua condição de menor na sociedade em que está
inserido.

QUESTÃO 04
Disponível em:<depositodocalvin.blogspot.com>.Acesso em: mai.2013.)
De acordo com o caput do art. 4° do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), “É dever da família, da
comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”

Estabelecendo uma relação entre o discurso de Calvin e o ECA, cabe à educação a seguinte ação:
a) oferecer liberdade plena ao educando em quaisquer situações, permitindo todas as suas formas de
expressão, já que o aluno não é responsável pelo que faz.
b) organizar as turmas segundo a capacidade cognitiva das crianças, para que os alunos mais capazes tenham
maior condição de se desenvolver.
c) atender de forma igualitária alunos com suas características desiguais, promovendo debates que abordem
diferentes circunstâncias sociais.
d) promover espaços para assistência médica que socorra crianças no caso de violência entre alunos.

QUESTÃO 05
Segundo o art. 4.º do ECA, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
A garantia de prioridade referida pelo artigo mencionado compreende a
I primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias.
II precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública.
III preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas.
IV destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.
A quantidade de itens certos é igual a.

a)
b)
c)
d)
e)

0
1
2
3
4

QUESTÃO 06
(FCC/2016) São aspectos que, entre outros, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente − ECA expressamente
determina sejam observados na interpretação de seus dispositivos:
a) As exigências do bem comum e os princípios gerais e especiais do direito da infância.
b) Os deveres individuais e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.
c) Os direitos sociais e coletivos e o contexto socioeconômico e cultural em que se encontrem a criança ou
adolescente e seus pais ou responsável.
d) Os fins sociais a que se destina a lei e a flexibilidade e informalidade dos procedimentos.
e) O superior interesse da criança e do adolescente e os usos e costumes locais.

QUESTÃO 07
(FCC/2012) A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas
em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e
nas leis (ECA, Art.15).
Segundo a legislação, o direito à liberdade compreende vários aspectos, dentre eles
a)
b)
c)
d)

participar do ensino à distância para poder trabalhar.
estudar, obedecer as leis e ir a eventos culturais.
realizar as tarefas de casa e conservar seu material escolar.
brincar, praticar esportes e divertir-se.

QUESTÃO 08
(Instituto Unifil/2020) Assinale a INCORRETA. Art. 16 do ECA, mostra que “O direito à liberdade compreende os
seguintes aspectos”:
a)
b)
c)
d)

trabalhar em período integral ou meio período.
ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais.
participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação.
brincar, praticar esportes e divertir-se.

QUESTÃO 09
(Vunesp/2018) A monitora de creche, Carina, tem atribuição de orientar as crianças em atividades pedagógicas
recreativas. Tal atribuição atende ao art. 16 da Lei Federal nº 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) que é:
a)
b)
c)
d)
e)

brincar com materiais que facilitem a autoexpressão.
perceber-se membro integrante da sociedade.
desenvolver a ideia de grupo e a tolerância.
ter acesso a vagas em escolas públicas.
brincar, praticar esportes e divertir-se.

QUESTÃO 10
(INSTITUTO AOCP/2020) A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas
humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição
e nas leis. Ainda, o art. 16 do Estatuto da Criança e Adolescente – ECA – afirma que o direito à liberdade compreende,
dentre outros, os seguintes:
a)
b)
c)
d)
e)

ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, sem restrições.
participar da vida familiar e comunitária, com restrições
participar da vida política sem restrições.
opinião e expressão.
crença e culto religioso dentro da escola.

ECA
Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade
Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de
desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis.
Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:
I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais;
II - opinião e expressão;
III - crença e culto religioso;
IV - brincar, praticar esportes e divertir-se;
V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação;
VI - participar da vida política, na forma da lei;
VII - buscar refúgio, auxílio e orientação.
Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente,
abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos
pessoais.
Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

QUESTÃO 11
(VUNESP/2019) Conforme a Lei Federal nº 8.069/1990 (ECA), Art. 18-A, “A criança e o adolescente têm o direito
de ser educados e cuidados
a)
b)
c)
d)
e)

com carinho, atenção e castigos leves quando necessário”.
conforme a visão de educação da família a que pertencem”.
com o uso de prêmios e de recompensas quando obedientes”.
sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante”.
sem sanções disciplinares quando cometerem atos considerados infracionais”.

QUESTÃO 12
(VUNESP/2018) A advertência é uma das medidas aplicáveis aos pais, aos integrantes da família ampliada, aos
responsáveis, aos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou a qualquer pessoa encarregada de
cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los, que utilizarem castigo físico ou
tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto. De
acordo com o art. 18-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), as medidas serão aplicadas pelo Conselho
Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais e de acordo com
a)
b)
c)
d)
e)

a solicitação da família.
a natureza da lesão.
a interpretação da Vara da Infância.
a gravidade do caso.
os padrões aceitáveis de conduta.

ECA
Art. 18-A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento
cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes
da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer
pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los.
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se:
I - castigo físico: ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou o adolescente
que resulte em:
a) sofrimento físico; ou
b) lesão;
II - tratamento cruel ou degradante: conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou ao adolescente que:
a) humilhe; ou
b) ameace gravemente;
c) ridicularize.

ECA
Art. 18-B. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas
socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los
que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer
outro pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo
com a gravidade do caso:
I - encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família;
II - encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico;
III - encaminhamento a cursos ou programas de orientação;
IV - obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado;
V - advertência.
Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras
providências legais.

QUESTÃO 13
(VUNESP/2020) De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990 apud Castro; Regattieri, 2009), em
seu art. 53, 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-lhes, dentre outros,
a)
b)
c)
d)
e)

o direito de escolher as disciplinas que quer cursar no Ensino Fundamental.
condições diferenciadas para o acesso e permanência na escola.
o acesso à educação infantil e ao ensino fundamental em qualquer idade.
processos de avaliação da aprendizagem de caráter somativo.
o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.

QUESTÃO 14
(VUNESP/2020) A escola na qual Henrique trabalha, como inspetor de aluno, tem orgulho em dizer que está em
conformidade com o que dispõe o art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal no 8.069/1990),
isto é, a escola garante o direito à educação às crianças e aos adolescentes, preparando-os para o exercício da
cidadania e qualificando-os para o trabalho, sempre visando
a)
b)
c)
d)
e)

a ascensão cultural da pessoa.
a ascensão econômica da pessoa.
o pleno desenvolvimento da pessoa.
o desenvolvimento técnico da pessoa.
a continuação dos estudos da pessoa

ECA
Art. 53. 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:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - direito de ser respeitado por seus educadores;
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores;
IV - direito de organização e participação em entidades estudantis;
V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.
V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento
a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. (Redação dada pela Lei nº
13.845, de 2019)
Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da
definição das propostas educacionais.
Art. 53-A. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres
assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas
ilícitas. (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de
ensino;
IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade;
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada
um;
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador;
VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar,
transporte, alimentação e assistência à saúde.
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.
§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa
responsabilidade da autoridade competente.
§ 3º 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.
LDB – Art. 4º: § 4º Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino
obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade.
Art. 5º O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos,
associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério

LDB
Art. 5º: § 4º Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino
obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade.

Art. 5º O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de
cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e,
ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo.

QUESTÃO 15
Os pais ou responsáveis têm o direito de ministrar ensino domiciliar em caso de discordância com processo
pedagógico ou com as propostas educacionais da escola.
( ) CERTO
( ) ERRADO
ECA
Art. 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino.

LDB
Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana,
tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para
o trabalho.
Art. 6º É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de
idade.

ECA
Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei
forem ameaçados ou violados:
I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;
II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;
III - em razão de sua conduta.
Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras,
as seguintes medidas:
III - matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental;
Art. 129. São medidas aplicáveis aos pais ou responsável:
V - obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar;

QUESTÃO 16
(VUNESP/2019) Conforme a Lei Federal n° 8.069/90, Art. 56, os dirigentes de estabelecimentos de ensino
fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar, entre outros, os casos de
a)
b)
c)
d)
e)

ofensas verbais entre alunos.
elevados níveis de repetência.
vandalismo contra o patrimônio público.
desrespeito às ordens do diretor da escola.
reiteração de faltas justificadas ou injustificadas.

ECA
Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de:
I - maus-tratos envolvendo seus alunos;
II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares;
III - elevados níveis de repetência.
LDB
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência
de:
VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30%
(trinta por cento) do percentual permitido em lei; (Redação dada pela Lei nº 13.803, de 2019)
IX - promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a
intimidação sistemática (bullying), no âmbito das escolas; (Incluído pela Lei nº 13.663, de 2018)
X - estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. (Incluído pela Lei nº 13.663, de 2018)
XI - promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de
drogas. (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

Art. 57. 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.
Art. 58. 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.
Art. 59. 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.

QUESTÃO 17
(VUNESP/2019) De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, qual é o procedimento que deverá ser
adotado pelos dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental nos casos de reiteração de faltas
injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares, e os casos de elevados níveis de repetência?
a)
b)
c)
d)
e)

Encaminhar ao Ministério Público, para a devida advertência ao aluno.
Comunicar ao Juiz da Infância e Juventude.
Notificar a secretaria da escola, para devido registro no livro de ocorrências.
Registrar no diário de classe, para posterior notificação ao Conselho Escolar.
Comunicar ao Conselho Tutelar.

QUESTÃO 18
(IBADE/2019) No processo educacional respeitar-se-ão os valores ___________, _____________ e ___________
próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso
às fontes de cultura (Art.58, ECA).
Os termos que completam corretamente o texto acima, respectivamente:

a)
b)
c)
d)
e)

religiosos/históricos/culturais.
culturais/socioeconômicos/históricos.
religiosos/socioeconômicos/artísticos.
culturais/artísticos/históricos.
culturais/religiosos/artísticos.

