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O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma Lei brasileira, criada 
em 1990 (Lei 8.069/90), que visa a proteção integral à criança e ao 
adolescente. É O principal marco legal e regulatório dos direitos 
humanos de crianças e adolescentes no Brasil. 
 
Ele regulamenta os direitos das crianças e dos adolescentes 
inspirado pelas diretrizes fornecidas pela Constituição Federal de 
1988, internalizando uma série de normativas internacionais. 
 
Para o ECA, considera-se criança a pessoa até doze anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 
idade. 
 
O ponto central do Estatuto, é garantir a essas pessoas o necessário 
desenvolvi-mento físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições de liberdade e de dignidade. 
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O Estatuto da Criança e do Adolescente frequentemente é uma das 
principais leis cobradas 
 em concursos da área de Educação, Direito, Saúde, Militar, 
Legislativa, Administração, dentre tantas outras, principalmente 
aqueles que contratam muitos candidatos. 
Daí surgiu a necessidade de publicarmos materiais específicos sobre 
esse tema. 
 
No ECA você encontrará o Conceito de Criança e Adolescente, quais 
são seus Direitos Fundamentais, como deve acontecer as políticas de 
atendimento; a definição de ato infracional; quais são Medidas de 
Proteção e Medidas Socioeducativas que devem ser tomadas ao 
público-alvo, as Medidas Pertinentes ao Pais ou Responsável; como 
se dá o acesso à justiça, quais as competências e atribuições da 
Justiça da Infância e da Juventude, do Conselho tutelar, do Ministério 
Público, dos advogados, relação de crimes e Infrações 
Administrativas, e muito mais. 
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No Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), as crianças e os
adolescentes passam a ser sujeitos de direitos. Elas passam a gozar de: 
 
I. todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo de
proteção integral. 
 
II. todas as oportunidades no tocante ao desenvolvimento físico, mental,
moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 
 
III. direitos protetivos a partir do momento em que pratica ato delinquente
quando em situação de abandono familiar. 
 
IV. direitos por responsabilidade da família, da sociedade e do Estado. 
 
Está correto o que se afirma APENAS em: 
A I e II. 
B III e IV. 
C I, III e IV. 
D I, II e IV. 
E II e III. 

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO 
PÁULO – FCC – 2015) 
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Assertiva I: CORRETA. Conforme descrito no art.3o do ECA. 
 

Assertiva II: CORRETA. Ainda conforme o que se estabelece no art. 3o do
Estatuto. 
 
Assertiva III: INCORRETA. Não há restrição de direitos para a criança e/ou
adolescente no Estatuto da Criança e do Adolescente. Cabe destacar ainda
que a referida lei, no seu art. 3o, parágrafo único, preconiza que: “osdireitos
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.” 
 

Assertiva IV: CORRETA. Mesmo suprimindo a expressão “da comunidade” do
art.4o nesta assertiva,ela não pode ser considerada incorreta pois o cerne 
da questão está na criança e adolescente enquanto sujeitos de direitos. O
foco, nesse caso, não foi a memorização,mas sim o princípio legal. 
 
Resposta: D 

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO 
PÁULO – FCC – 2015) 
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A criança e o adolescente têm direito de opiniãoe expressão. 
 
A criança e o adolescente têm direito de participar da vida política. 
 
A criança e o adolescente têm direito de trabalhar, caso comprove
necessidade. 
 
A criança e o adolescente têm direito de ser respeitados por seus educadores. 
 
A criança e o adolescente têm direito ao acesso à escola pública e gratuita
próxima de sua residência. 

(CISCOPAR – UNESPAR – 2015) Sobre os direitos 
fundamentais da infância, é INCORRETO afirmar:

A

B

C

D

E
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Alternativa A: CORRETA. Esse é um dos aspectos que compreendem o direito
à liberdade, previsto no art. 16, inciso II do ECA. 
 
Alternativa B: CORRETA. Mais um dos aspectos compreendidos no direito à
liberdade, localizado no art. 16, inciso VI. 
 
Alternativa C: INCORRETA. O art. 60 do Estatuto da Criança e do Adolescente
estabelece que “é proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos  
de idade, salvo na condição de aprendiz.” 
 
Alternativa D: CORRETA. No capítulo que trata sobre o direito à educação, à
cultura, ao esporte e ao lazer, este é um dos direitos previstos a todas
as crianças e adolescentes, preconizado no art. 53, inciso II. 
 
Alternativa E: CORRETA. Conforme estabelecidono art. 53, inciso V do
Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
Resposta: C

(CISCOPAR – UNESPAR – 2015) Sobre os direitos 
fundamentais da infância, é INCORRETO afirmar:
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O adolescente poderá viajar sozinho e livremente por todo o território
nacional, sendo desnecessária qualquer autorização. 
 
Crianças e adolescentes poderão viajar ao exterior, acompanhados de um dos
pais, sem autorização judicial, mediante autorização expressa do outro
genitor perante a Polícia Federal. 
 
Incide em ato ilícito a transportadora que permite o embarque de criança
desacompanhada em viagem interestadual, para comarca não contígua à 
da sua residência, sem autorização judicial. 
 
Crianças e adolescentes poderão viajar ao exterior, acompanhados de
terceiros maiores e capazes, com autorização de ambos os pais, por
documento com firma reconhecida, independentemente de autorização
judicial. 
 
É dispensável a autorização judicial, quando se tratar de viagem ao exterior,
se a criança ou adolescente estiver na companhia de um dos pais, autorizado
expressamente pelo outro, por intermédio de documento com firma
reconhecida. 

(MPE/SP – MPE/SP – 2015) Aponte a alternativa 
que contém afirmação INCORRETA sobre a auto- 
rização para viagens de crianças e adolescentes:

A

B

C

D

E
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Alternativa A: CORRETA. A restrição preconizada pelo Estatuto da Criança e
do Adolescente refere-se apenas às crianças (pessoas com até 12 anos incom- 
pletos) conforme art. 83. Desse modo, os adolescentes estão permitidos de
viajar, dentro do território nacional, sem a necessidade de quaisquer tipos de 
autorização. 
 

Alternativa B: INCORRETA. O art. 84, inciso II do ECA, determina que só é
permitida a viagem ao exterior de criança ou adolescente em companhia de 
um dos pais,se autorizado expressamente pelo outro através de documento
com firma reconhecida. 
 
Alternativa C: CORRETA. Este ato ilícito é deno minado pela Lei Federal no
8.069/1990 como infração administrativa. O art. 251 do ECA estabelece a pena
de multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso
de reincidência para quem transportar criança ou adolescente, por qualquer
meio, com inobservância do disposto nos artigos 83, 84 e 85 da referida Lei. 
 
Alternativa D: CORRETA. Neste caso, a previsão legal não estará no Estatuto
da Criança e do Adolescente, mas na Resolução n° 131, de 26 de maio de 2011
do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a concessão de
autorização  

(MPE/SP – MPE/SP – 2015) Aponte a alternativa 
que contém afirmação INCORRETA sobre a auto- 
rização para viagens de crianças e adolescentes:
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de viagem para o exterior de crianças e adolescentes brasileiros. O CNJ, ao
considerar, dentre outros fatores, a necessidade de uniformização na
interpretação dos arts. 83 a 85 do Estatuto da Criança e do adolescente,
estabeleceu no art. 1o desta Resolução a dispensa de autorização judicial para
que crianças ou adolescentes brasileiros residentes no Brasil possam viajar ao
exterior, nas seguintes situações:  
I - em companhia de ambos os genitores; II - em companhia de um dos
genitores, desde que haja autorização do outro, com firma  
reconhecida, e; III - desacompanhado ou em companhia de terceiros maiores
e capazes, designados pelos genitores, desde que haja autorização de ambos 
os pais, com firma reconhecida. 
 
Note que o enunciado da questão não restringe a resposta esperada ao
Estatuto da Criança e do Adolescente, mas trata o tema de maneira ampla
dentro do Direito da Infância e da Juventude, conforme previsto no conteúdo 
programático do edital que regeu o concurso. 
 
Alternativa E: CORRETA. Tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, em
seu art. 84, inciso II, quanto a Resolução CNJ n° 131/2011, através do art. 1o
inciso II, 
preveem tal situação exposta nesta alternativa. 

(MPE/SP – MPE/SP – 2015) Aponte a alternativa 
que contém afirmação INCORRETA sobre a auto- 
rização para viagens de crianças e adolescentes:
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Na promoção de direitos e na proteção da criança e do adolescente, deve ser
dada prevalência às medidas que promovam sua integração em família 
estruturada do ponto de vista econômico e emocional, ainda que sem vínculo
biológico. 
 
Na promoção de direitos e na proteção da criança e do adolescente, deve ser
dada prevalência a medidas que promovam sua inserção em programas de 
acolhimento familiar. 
 
Na promoção de direitos e na proteção da criança e do adolescente, deve ser
dada prevalência para medidas que viabilizem a adoção internacional. 

(MPE/SP – MPE/SP – 2013) Relativamente às 
medidas específicas de proteção previstas no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.o 
8.069, de 13 de julhode 1990), com as alterações 
legais que a ele foram introduzidas, o princípio 
da prevalência da família significa:

A

B

C
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Na promoção de direitos e na proteção da criança e do adolescente, deve ser
dada prevalência para as medidas que permitam sua inserção em família de 
situação econômica de padrão superior ao da família de natural. 
 
Na promoção de direitos e na proteção da criança e do adolescente, deve ser
dada prevalência para as medidas que os mantenham ou reintegrem na sua  
família natural ou extensa, ou, se isto não for possível, que promovam a sua
integração em família substituta. 

(MPE/SP – MPE/SP – 2013) Relativamente às 
medidas específicas de proteção previstas no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.o 
8.069, de 13 de julhode 1990), com as alterações 
legais que a ele foram introduzidas, o princípio 
da prevalência da família significa:

D

E
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Alternativa A: INCORRETA. Um ponto a considerar sobre toda a questão é que
a aplicação da prova que conteve esta questão foi no ano de 2013. Logo, não
havia a mudança mais recente dada especificamente ao inciso X do parágrafo
único do art. 100 do ECA através da Lei Federal no 13.509/2017. No entanto, 
mesmo com a atualização da Lei, o presente comentário não invalidaria o
gabarito desta questão pela desatualização legal. Primeiramente, a redação
inicial deste fragmento legal estava amparada pela inclusão dada pela Lei 
Federal no 2009/12.010, que assim prescrevia (o que valia para a prova desta
questão na época de sua aplicação): 
 
“X - prevalência da família: na promoção de direitos e na proteção da criança e
do adolescente deve ser dada prevalência às medidas que os mantenham ou 
reintegrem na sua família natural ou extensa ou, se isto não for possível, que
promovam a sua integração em família substituta”. 

(MPE/SP – MPE/SP – 2013) Relativamente às 
medidas específicas de proteção previstas no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.o 
8.069, de 13 de julhode 1990), com as alterações 
legais que a ele foram introduzidas, o princípio 
da prevalência da família significa:
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A Lei Federal no 13.509/2017 apresentou uma nova redação para o art. 100,
parágrafo único, inciso X (o que, do mesmo modo, torna a alternativa incorre-
ta): 
X - prevalência da família: na promoção de direitos e na proteção da criança e
do adolescente deve ser dada prevalência às medidas que os mantenham ou 
reintegrem na sua família natural ou extensa ou, se isso não for possível, que
promovam a sua integração em família adotiva; 
 
Alternativa B: INCORRETA. Partindo da redação oficial da época de aplicação
do concurso, mais uma alternativa que distorcia o preceito legal do art. 100, 
parágrafo único, inciso X, incluído pela Lei Federal no 12.010/2009. 
 
 

(MPE/SP – MPE/SP – 2013) Relativamente às 
medidas específicas de proteção previstas no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.o 
8.069, de 13 de julhode 1990), com as alterações 
legais que a ele foram introduzidas, o princípio 
da prevalência da família significa:
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Alternativa C: INCORRETA. Alternativa que altera o sentido do disposto no art.
do art. 100, parágrafo único, inciso X, antes da mudança de redação dada pela
Lei Federal no 13.509/2017. 
 

Alternativa D: INCORRETA. O princípio da prevalência da família preconizado
inicialmente pela inclusão feita no ECA pela Lei Federal no 12.010/2009 não
preceituava que, na promoção de direitos e na proteção da criança e do
adolescente, deve ser dada prevalência para as medidas que permitam sua in- 
serção em família de situação econômica de padrão superior ao da família de
natural. 
 
Alternativa E: CORRETA. Aqui, alternativa correta considerando a redação
oficial da época de aplicação as provas do concurso já citado no comentário 
da alternativa “A”. 

(MPE/SP – MPE/SP – 2013) Relativamente às 
medidas específicas de proteção previstas no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.o 
8.069, de 13 de julhode 1990), com as alterações 
legais que a ele foram introduzidas, o princípio 
da prevalência da família significa:
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É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão
ou estabelecimento congênere, mesmo que acompanhado pelos pais.  
 
É permitida a venda à criança ou ao adolescente de bilhetes lotéricos e 
equivalentes. 
 
As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil podem conter
anúncios de cigarros, desde que também incentivem campanhas de com- 
bate ao fumo. 
 
Nenhum espetáculo pode ser apresentado ou anunciado sem aviso de sua
classificação, antes de sua transmissão, apresentação ou exibição. 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE VENÂNCIO AIRES/RS 
–OBJETIVA CONCURSOS – 2015) Emconformidade 
coma Lei no 8.069/90 - ECA, assinalar alternati- 
va CORRETA:

A

B

C

D
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Alternativa A: INCORRETA. O art. 82 do Estatuto da Criança e do Adolescente
determina: “É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, 
motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou
acompanhado pelos pais ou responsável”. 
 
Alternativa B: INCORRETA. Entre as proibições elencadas pelo art. 81 e respec-
tivos incisos do ECA está a venda de bilhetes lotéricos e equivalentes para
crianças e adolescentes (art. 81, inciso VI). 
 
Alternativa C: INCORRETA. A real redação do art. 78 da Lei Federal no
8.069/1990 estabelece que as revistas e publicações destinadas ao público
infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas
ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão
respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. 
 
 
 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE VENÂNCIO AIRES/RS 
–OBJETIVA CONCURSOS – 2015) Emconformidade 
coma Lei no 8.069/90 - ECA, assinalar alternati- 
va CORRETA:
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Alternativa D: CORRETA. Corresponde com o que está estipulado no parágrafo
único do art. 76 do Estatuto. 
 
 
 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE VENÂNCIO AIRES/RS 
–OBJETIVA CONCURSOS – 2015) Emconformidade 
coma Lei no 8.069/90 - ECA, assinalar alternati- 
va CORRETA:
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A autorização não será exigida quando se tratar de comarca contígua à da
residência da criança, se na mesma unidade da Federação, ou incluída na 
mesma região metropolitana  
 
Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente
nascido em território nacional poderá sair do País em companhia de es- 
trangeiro residente ou domiciliado no exterior 
 
A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder
autorização válida por cinco anos 
 
Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável, se a
criança ou adolescente viajar na companhia de um dos pais, autorizado  
expressamente pelo outro por meio de documento com firma reconhecida 
 
Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável, se a
criança ou adolescente estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável 
 
 

(POLÍCIA CIENTÍFICA/PR – IBFC – 2017) Considere 
asnormas da Lei Federal no 8.069, de 
13/07/1990, para assinalar a alternativa INCOR- 
RETA sobre autorização para viajar:

A

B

C

D

E
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Alternativa A: CORRETA. Assim como está previsto no art. 83, § 1o, alínea “a”
do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
Alternativa B: CORRETA. De acordo com o estabelecido no ECA por meio do
art. 85. 
 
Alternativa C: INCORRETA. A Lei Federal 8.069/1990 preconiza em seu art. 83,
§ 2o, que a autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou
responsável, con-ceder autorização válida por dois anos. 
 
Alternativa D: CORRETA. Conforme disposto no art. 84, inciso II do Estatuto. 
 
Alternativa E: CORRETA. Segundo o que determina o art. 84, inciso I do ECA. 
 
 
 

(POLÍCIA CIENTÍFICA/PR – IBFC – 2017) Considere 
asnormas da Lei Federal no 8.069, de 
13/07/1990, para assinalar a alternativa INCOR- 
RETA sobre autorização para viajar:
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Tratar-se de viagem para comarca contígua à da residência da criança, se na
mesma unidade da Federação, ou incluída na mesma região metropolitana. 
 
A criança viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais
ou responsável. 
 
A criança viajar acompanhada de ascendente ou colateral maior, até o terceiro
grau, comprovado do cumentalmente o parentesco. 
 
A criança viajar acompanhada de pessoa maior, expressamente autorizada
pelo pai, mãe ou responsável. 
 
 
 

(CÂMARA DE BARRA VELHA/SC – IOBV – 2016) De 
acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA, a autorização judicial para 
criança viajar será exigida quando:

A

B

C

D
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Alternativa A: INCORRETA. O art. 83, § 1o, alínea “a” do Estatuto da Criança e
do Adolescente desobriga a autorização judicial para esta situação. 
 
Alternativa B: CORRETA. O caput do art. 83 do ECA estabelece que nenhuma
criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos 
pais ou responsável, sem expressa autorização judicial. 
 
Alternativa C: INCORRETA. O Estatuto dispensa a autorização judicial neste
contexto, conforme disposto no art. 83, § 1o, alínea “b”. 
 
Alternativa D: INCORRETA. De igual modo, esta situação também desobriga o
uso da autorização judicial, de acordo com o que determina o ECA em seu  
art. 83, § 1o, alínea “b”. 
 
 
 

(CÂMARA DE BARRA VELHA/SC – IOBV – 2016) De 
acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA, a autorização judicial para 
criança viajar será exigida quando:
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(MPE/SP – MPE/SP – 2017) Dentre as medidas 
específicas de proteção, textualmente previstas 
no art. 101 da Lei Federal n° 8.069/90, não se 
encontra arrolada a de  
 
 encaminhamento aos pais mediante termo de responsabilidade. 
 
requisição de tratamento psiquiátrico em regime hospitalar. 
 
acolhimento institucional.  
 
abrigo em entidade. 
 
colocação em família substituta. 
 
 
 

A

B

C

D

D

DICA DO AUTOR: Um dos pontos fundamentais do estudo de uma Lei para
concurso é a atualização dos seus dispositivos. Considere um erro fatal não 
observar as novas redações ou inclusões de artigos, incisos, parágrafos e/ou
alíneas dadas por leis que visam a melhor adequação dos preceitos de
acordo com as demandas emergentes. 
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(MPE/SP – MPE/SP – 2017) Dentre as medidas 
específicas de proteção, textualmente previstas 
no art. 101 da Lei Federal n° 8.069/90, não se 
encontra arrolada a de  
 
 Alternativa A: INCORRETA. Conforme determinação prevista no art. 101, inciso
I do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
Alternativa B: INCORRETA. Além da requisição do tratamento psiquiátrico, o
inciso V do art. 101 também determina a requisição de tratamento médico  
ou psicológico, em regime hospitalar ou ambulatorial. 
 
Alternativa C: INCORRETA. De acordo com o prescrito no art. 101, inciso VII do
ECA, seguindo a redação dada pela Lei Federal no 12.010/2009. 
 
Alternativa D: CORRETA. O termo “abrigo em entidade” trata-se da redação
antiga do art. 101, inciso VII. O mesmo foi substituído pela expressão “acolhi- 
mento institucional”, conforme redação dada pela Lei Federal no 12.010/2009. 
 
Alternativa E: INCORRETA. Elencado no art. 101, inciso IX do ECA, sendo
incluído pela Lei Federal no 12.010/2009. 
 
 



Q9
(PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/PR – 
CONSULPLAN – 2016) Em relação ao Estatuto da 
Criança e do Adolescente, são princípios que 
norteiam a aplicação de medidas de proteção, 
EXCETO: 
 
 
Responsabilidade parental. 
 
Proteção integral e prioritária. 
 
Interesse superior da criança e do adolescente.  
 
Responsabilidade secundária e subsidiária do poder público. 
 
E Condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos. 
 
 

A

B

C

D

D
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(PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/PR – 
CONSULPLAN – 2016) Em relação ao Estatuto da 
Criança e do Adolescente, são princípios que 
norteiam a aplicação de medidas de proteção, 
EXCETO: 
 
 Alternativa A: CORRETA. Nos termos do art.100, parágrafo único, inciso IX do
Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
Alternativa B: CORRETA. Conforme o art.100, parágrafo único, inciso II do
ECA. 
 

Alternativa C: CORRETA. Indicado no art.100, parágrafo único, inciso IV do
Estatuto. 
 
Alternativa D: INCORRETA. O princípio correto estipulado no art. 100, inciso
III do ECA é o da responsabilidade primária e solidária do poder público. 
 
Alternativa E: CORRETA. Princípio estabelecido no art. 100, parágrafo único,
inciso I da Lei Federal no 8.069/1990. 
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