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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO 

C.N.P.J. (MF) 09.048.976/0001-09. 

AV. JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, 96 centro. 

CEP: 58398-000 – CENTRO – REMIGIO – PB 

   

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN-

ÇA E DO ADOLESCENTEDE REMÍGIO – CMDCA 

 

RELAÇÃO PRELIMINAR DE PRÉ-CANDIDATOS 

APROVADOS E REPROVADOS NA PROVA DE AFE-

RIÇÃO DE CONHECIMENTOS 

 

PRÉ-CANDIDATOS APROVADOS: 

- Jaelson Sirino de Oliveira 

- Josinete Freire Diniz Melo 

- Francisco Paulo Firmino da Rocha 

- Eneide Marinho da Silva 

- Edna Ferreira Lira 

- Juliana Silva dos Santos 

- Manoel Bernardo da Costa Dias 

- José Arimáteia Fidelis dos Santos 

- Francisco de Assis da Silva 

- Everaldo Pereira da Cunha Filho 

- Maria Vilma Paulino 

- José Ricardo Cordeiro de Oliveira 

 

PRÉ-CANDIDATOS REPROVADOS: 

- Jonas Lima Freire 

- Patrícia Oliveira Marinho 

- Antônia Claudinete Dias de Lima 

 

 Os pré-candidatos interessados em entrar com recursos 

referente à aplicação das provas e também quanto às questões 

e gabarito preliminar da prova na Comissão Eleitoral têm até 

o dia 12/07/2019 (sexta-feira próxima) para entregar seus 

argumentos. É necessário procurarem a Sede do CMDCA 

para solicitação de formulários de recursos.  

 

Remígio -  PB, 09 de julho de 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN-

ÇA E DO ADOLESCENTEDE REMÍGIO – CMDCA 

 

GABARITO PRELIMINAR DA PROVA DE AFERI-

ÇÃO DE CONHECIMENTOS 

 

 QUESTÕES OBJETIVAS: 
 

C 

C 

A 

D 

A 

D 

B 

D 

D 

D 

 

 QUESTÕES DISSERTATIVAS: 

 

1) Espera-se que se argumente que, em várias ocasiões, a 

sociedade e os próprios conselheiros tutelares desnconhecem 

as atribuições do Conselho Tutelar, o que acaba incorrendo 

em ações equivocadas e distorcidas, como também a existên-

cia de Conselhos Tutelares cujo Colegiado não fala a mesma 

língua, não tem unidade em seus entendimentos e atua como 

um órgão sem posicionamento para rejeitar o que não lhe 

cabe e para impor a sociedade e os demais entes do Sistema 

de Garantias suas reais competências. Enfim, um Conselho 

Tutelar e conselheiros tutelares que estudam e buscam sempre 

trabalhar dentro da legalidade e que evita achismos. 

 

2) Os Códigos de Menores (1927 e 1979) tinha o Interna-

mento como principal ferramenta de proteção a criança sem 

infância e provida de um viés de ajustamento social; as Ações 

eram desprovidas do caráter de direito e educativo, eram co-

locados em uma mesma “situação irregular” duas situações 

distintas; a criança e o adolescente em situação de risco era 

tratado da mesma forma que o adolescente infrator/em confli-

to com a Lei; considerava a criança e adolescente em pé de 

igualdade com os adultos e maiores de idade; o juiz não pre-

cisava fundamentar ao determinar que uma criança ou adoles-

cente fosse apreendido e confinado, demonstrando ai o desca-

so do Estado (o objetivo maior era afastar o "perigo", tirar da 

rua aquilo que incomodava e perturbava a ordem e a paz soci-

al). Já com o ECA passa a compreender as crianças e adoles-

centes como sujeitos de direitos, na condição de pessoa em 

desenvolvimento, com garantia de proteção integral; - deixa 

de responsabilizar algumas crianças pela irresponsabilidade 

dos adultos: agora, são TODOS os adultos que devem assu-

mir a responsabilidade pelos seus atos em relação às TODAS 

as crianças e aos adolescentes; institui uma nova ordem onde 

os direitos das crianças geram responsabilidades para a famí-

lia, para o Estado e para a sociedade; a medida de internação 

passa a ser aplicada como último recurso, restrito aos casos 

de cometimento de ato infracional; ampla participação da 

sociedade e dos movimentos sociais na elaboração das nor-

mativas.  
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3) Poderia ser mencionado, pelo menos, o que está previs-

to no art. 56 do ECA: 

I - maus-tratos envolvendo seus alunos; 

II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, 

esgotados os recursos escolares; 

III - elevados níveis de repetência. 

 

4) Dentre o que poderia ser realizado pelo Conselho Tute-

lar na situação entre Wagner e seu pai: 

 Medidas cabíbeis ao pai (Art.129 do ECA): 

- advertência; 

- encaminhamento a tratamento psicólogico e psiquiátríco; 

- encaminhamento a cursos e programas de orientação; 

- encaminhamento a serviços e programas oficiais ou co-

munitários de proteção, apoio e promoção da família. 

Medidas cabíveis ao adolescente (Art. 101 do ECA): 

- orientação, apoio e acompanhamento temporários; 

 - inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitá-

rios de proteção, apoio e promoção da família, da criança 

e do adolescente. 

 

 5) Dentre as violações sofridas por Fabiana estão: 

- física e psicológica 

- à liberdade 

- à dignidade (situação vexatória) 

- ao respeito (calúnia) 

- à profissionalização. 

 

Remígio – PB, 09 de Julho de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


