Respostas aos Recursos
Processo Seletivo CMDCA Pé de Serra

QUESTÃO 09
O comando da questão é claro quando afirma: Segundo o art. 122 do ECA, a medida
de internação só poderá ser aplicada ao adolescente infrator quando, assim sendo
observa-se que a questão faz referência ao Artigo 122, o qual deve servir de análise,
compreensão e interpretação para responder a questão. No caso da questão, a
proposição III deve ser eliminada, ficando como corretas as proposições I, II e IV, logo
letra C.
Diz o artigo 122
Artigo 122 da Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990
Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:
I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;
II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;
III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.
§ 1o O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não poderá ser
superior a 3 (três) meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido
processo legal. (Redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)
Observando o artigo é possível perceber que a proposição a IV( corresponde a nova
Recurso Procedente – Alterar gabarito de D para C.

QUESTÃO 11
O comando da questão é objetivo: São atribuições do Conselho Tutelar segundo o
ECA, assim fica mais do que claro no questão, que pretende-se saber se o candidato
tem conhecimento das atribuições do conselho tutelar, conforme prescrito no Eca,
independente do artigo, assim sendo qualquer atribuição presente na questão e
contemplada no ECA, valida a questão. Observa-se que as proposições apresentadas
na questão são contempladas pelo ECA, independente do artigo.
Recurso Improcedente – Manter gabarito

QUESTÃO 14
Anular questão por ausência de gabarito.

QUESTÃO 17
Recurso procedente – Alterar gabarito de D para C.
Av. Maria Quitéria, 1982 - Centro - CEP 44.001-008
CNPJ: 13.044.558/0001-10 Feira de Santana – Bahia

