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Estatuto do Idoso – Lei 10.741 

 

01. Conforme disciplina o Estatuto do Idoso: 

“Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de ______ anos, atendendo-se 

suas necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos”. 

a) Oitenta 

b) Setenta 

c) Sessenta e cinco 

d) Sessenta 

e) Setenta e cinco 

 

02. Com base no Estatuto do Idoso, considere as opções a seguir a assinale a que NÃO indica 

uma das instâncias obrigadas a assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do 

direito à vida, à saúde e à alimentação. 

a) Comunidade. 

b) Família. 

c) Organizações Internacionais. 

d) Poder Público. 

Comentário: Gabarito letra A 

A questão demanda conhecimentos sobre a literalidade do art. 3º, §2º do Estatuto do Idoso. 

§ 2º Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de oitenta anos, 

atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos.  

Comentário: Gabarito letra C 

As organizações internacionais não são uma das instâncias obrigadas a assegurar ao idoso, 

com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde e à alimentação (ART 3 da 

Lei 10741/03 - Estatuto do Idoso). 

Estatuto do Idoso 

"ART 3 - É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar 

ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, 

ao respeito e à convivência familiar e comunitária." 
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d) exibir ou veicular, por qualquer meio de comunicação, informações ou imagens depreciativas 

ou injuriosas à pessoa do idoso. 

 

 

LEI MARIA DA PENHA - LEI Nº 11.340 

 

21. João, desconfiado de que sua mulher, Maria, mantinha relações extraconjugais, instalou no 

carro de Maria, sem a ciência desta, um mecanismo de rastreamento do veículo, além de outro 

que permite a escuta integral do que é conversado em seu interior. Nessa situação hipotética, 

considerando as disposições da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), é possível afirmar que a 

conduta de João: 

a) pode ser caracterizada como uma forma de violência física contra Maria. 

b) pode ser caracterizada como uma forma de violência psicológica contra Maria. 

c) pode ser caracterizada como uma forma de violência sexual contra Maria. 

d) pode ser caracterizada como uma forma de violência patrimonial contra Maria. 

e) não caracteriza nenhuma forma de violência contra Maria. 

 

 

Comentário: Gabarito letra A 

Oferecer-lhe emprego ou trabalho. 

Pessoal, imagine alguém ser condenado por oferecer outrem emprego? Não faria o menor 

sentido, não é mesmo?  

De modo diverso, é crime obstar o acesso a trabalho por motivos exclusivos de idade, nos 

termos do artigo abaixo, vejam: 

Art. 100. Constitui crime punível com reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa: 

II – negar a alguém, por motivo de idade, emprego ou trabalho; 

Comentário: Gabarito letra B 

Para respondermos essa questão, devemos conhecer, especialmente, o art. 7º da Lei Maria 

da Penha. Veja: 

"Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: 

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde 

corporal; 
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e) Prevê como medidas protetivas de urgência à ofendida o cancelamento de procurações por 

ela conferidas ao agressor e a proibição temporária para celebração de atos e contratos de 

compra e venda. 

 

 

40. A Lei Maria da Penha (BRASIL, Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006) tornou-se fundamental 

para o enfrentamento da violência contra a mulher. Em seu Artigo 7º, esta lei estabelece as 

seguintes formas de violência: 

a) sexual, física, patrimonial, psicológica e biológica. 

b) física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. 

c) biológica, homofóbica, sexual, moral e psicológica. 

d) patrimonial, física, sexual, moral e bullying. 

 

 

ABUSO DE AUTORIDADE - LEI Nº 13.869 

 

41. Antônio, servidor público federal, no exercício da função e de forma livre e consciente, 

constrangeu a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de profissão, devia guardar 

segredo e resguardar sigilo. Com base na Lei de Abuso de Autoridade, Antônio respondeu à ação 

penal na qualidade de réu primário e foi condenado à pena privativa de liberdade e multa. 

No caso em tela, de acordo com a Lei nº 13.869/2019, é efeito da condenação: 

a) a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo período de oito 

anos; 

b) a suspensão dos direitos políticos, pelo período de oito anos; 

Comentário: Gabarito letra A 

De fato, o art. 4º da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) prevê como critério de 

interpretação da lei os fins sociais a que se destina, especialmente as condições peculiares 

das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Observe: 

"Art. 4º Na interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, 

especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e 

familiar". 

Comentário: Gabarito letra B 

São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher: a violência física, a violência 

psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral, nos termos do art. 

7º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). 
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45. Acerca dos crimes previstos nas leis penais especiais, assinale a opção correta. 

a) Com relação ao crime de abuso de autoridade, inexiste condição de procedibilidade para a 

instauração da ação penal correspondente. 

b) A nova Lei de Drogas (Lei n.º 11.343/2006) estabelece um rol de penas possíveis para a pessoa 

que adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para uso pessoal, 

drogas ilícitas. Para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal, o juiz observará 

apenas a natureza e a quantidade da droga. 

c) O STF admite, em casos excepcionais, a fixação de regime integralmente fechado para o 

cumprimento da pena de condenados por crimes hediondos. 

d) Sendo crime próprio, o crime de tortura é caracterizado por seu sujeito ativo, que deve ser 

funcionário público. 

 

 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Lei 8.069 
 

 

 

 

II - em legítima defesa;  

III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.  

Excesso punível  

Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso 

doloso ou culposo. 

Atenção: A título de informação, vale ressaltar que, embora a questão faça referência à Lei 

de Abuso de Autoridade (Lei nº. 4.898 de 1965), frise-se, que atualmente essa lei encontra-

se revogada. Hoje está em vigor uma nova Lei de Abuso de Autoridade (Lei 13.869 de 2019). 

Comentário: Gabarito letra A 

Alternativa correta, tendo em vista que os crimes previsto na lei de abuso de autoridade são 

de ação penal pública incondicionada, motivo pelo qual não necessitam de condição de 

procedibilidade para a instauração da respectiva ação penal, conforme art. 3º, caput, da lei 

13869/2019.  
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46. Sobre o conselho tutelar, segundo o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), em seu art. 

131 podemos afirmar: 

a) É um órgão instável e privado. 

b) Jurisdicional. 

c) Tem 1 (um) conselho tutelar (como órgão integrante da administração publica local) em cada 

município e região administrativa do Distrito Federal. 

d) É composto por 10 membros, escolhidos por concurso público, para mandato de 08 (oito) 

anos. 

 

 

47. As regras estabelecidas dentro do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei nº 

8.069/90 de 13/07/90, podem ser aplicadas a quem? 

a) Somente para as crianças. 

b) Somente para os adolescentes. 

c) Excepcionalmente para pessoas entre 18 a 21 anos. 

d) Somente para os idosos. 

 

Comentário: Gabarito letra C 

A questão abordou conhecimento acerca do art.131 e 132 do ECA (sobre natureza do órgão, 

mandatos dos conselheiros, composição e quantidade de conselhos. 

Art. 132. Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no 

mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, 

composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 (quatro) 

anos, permitida recondução por novos processos de escolha. (Redação dada pela Lei nº 

13.824, de 2019). 

O artigo estabelece a quantidade mínima, podendo ser criado mais de um Conselho 

dependendo do tamanho e da população do Município ou região administrativa. 

Comentário: Gabarito letra C 

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

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. 

Esquematizando: 
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Estatuto do Idoso – Lei 10.741 

 

01. Conforme disciplina o Estatuto do Idoso: 

“Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de ______ anos, atendendo-se 

suas necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos”. 

a) Oitenta 

b) Setenta 

c) Sessenta e cinco 

d) Sessenta 

e) Setenta e cinco 

 

02. Com base no Estatuto do Idoso, considere as opções a seguir a assinale a que NÃO indica 

uma das instâncias obrigadas a assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do 

direito à vida, à saúde e à alimentação. 

a) Comunidade. 

b) Família. 

c) Organizações Internacionais. 

d) Poder Público. 

 

03. Alguns crimes são caracterizados conforme instrução do Estatuto do Idoso. Marque a 

alternativa que indica CORRETAMENTE um crime definido no Estatuto do Idoso: 

a) Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência, ou 

congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado. 

b) Acompanhar pessoa em atividades sociais, culturais, lazer e religiosas. 

c) Comunicar saída para atividades externas da pessoa aos responsáveis. 

d) Transmitir valores a partir do próprio exemplo e pela fala. 

e) Selecionar jornais, livros e revistas de acordo com a idade. 

 

04. O Estatuto do Idoso foi instituído no Brasil com o propósito de regular os direitos 

assegurados às pessoas com idade: 

a) Igual ou inferior a sessenta anos. 

b) Superior a oitenta anos. 

c) Igual ou superior a sessenta anos. 
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c) O STF admite, em casos excepcionais, a fixação de regime integralmente fechado para o 

cumprimento da pena de condenados por crimes hediondos. 

d) Sendo crime próprio, o crime de tortura é caracterizado por seu sujeito ativo, que deve ser 

funcionário público. 

 

 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Lei 8.069 
46. Sobre o conselho tutelar, segundo o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), em seu art. 

131 podemos afirmar: 

a) É um órgão instável e privado. 

b) Jurisdicional. 

c) Tem 1 (um) conselho tutelar (como órgão integrante da administração publica local) em cada 

município e região administrativa do Distrito Federal. 

d) É composto por 10 membros, escolhidos por concurso público, para mandato de 08 (oito) 

anos. 

 

47. As regras estabelecidas dentro do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei nº 

8.069/90 de 13/07/90, podem ser aplicadas a quem? 

a) Somente para as crianças. 

b) Somente para os adolescentes. 

c) Excepcionalmente para pessoas entre 18 a 21 anos. 

d) Somente para os idosos. 

 

48. Considerando que a Constituição Federal e, por conseguinte, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA(Lei 8069/90) reconhecem os direitos da criança à educação, à cultura, à 

saúde, à alimentação, à liberdade, dentre outros, a quem compete o dever de efetivar/garantir 

tais direitos? 

I- Família, Sociedade e Estado. 

II- Estado, Sociedade e Instituições Públicas. 

III- Sociedade, Estado e Professores. 

IV- Família, sociedade e Instituições de Saúde. 

A alternativa que responde CORRETAMENTE é: 
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61. No mesmo estatuto, Art. 5º, determina-se punição na forma da lei a qualquer atentado, por 

ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais da Criança e do Adolescente, relacionados nas 

alternativas a seguir, EXCETO: 

a) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência. 

b) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de discriminação. 

c) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de exploração. 

d) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de violência, 

e) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de responsabilização por 

seus próprios atos. 

 

62. De acordo com a Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança 

e do Adolescente e dá outras providências, em seu Art. 2º, considera-se criança, para os efeitos 

desta Lei, a pessoa em que faixa etária? 

a) Zero a cinco anos incompletos. 

b) Três a sete anos incompletos. 

c) Zero a sete anos incompletos. 

d) Cinco a doze anos incompletos. 

e) Zero a doze anos incompletos. 

 

63. De acordo com o Art. 4º da lei Federal 8069/90 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) Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende, exceto: 

b) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

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. 

e) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância privada; 

 

64. Considera-se ato Infracional, artigo 103: 

a) A conduta descrita como crime ou contravenção penal. 

b) A conduta descrita como crime. 

c) A conduta descrita como contravenção penal. 
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