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1. Nos termos expressos da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, os Estados Partes 
buscarão promover o estabelecimento de uma idade 

a) mínima antes da qual se presumirá que a criança não tem capacidade para infringir as leis penais. 
b) acima da qual não se imporá qualquer medida de cuidados familiares alternativos sem o expresso 

consentimento da criança. 
c) abaixo da qual não se exigirá consentimento da criança para que receba tratamento médico, psicológico 

ou funcional visando a promoção de sua saúde física e mental. 
d) mínima para que o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da criança não sejam considerados 

infração à lei penal vigente no Estado. 
e) antes da qual os pais e outras pessoas responsáveis pela criança não poderão, por ato de disposição de 

vontade, antecipar a maioridade civil da criança. 
 

2. Com relação ao direito da criança em ser ouvida em processos de seu interesse, o artigo 12 da 
Convenção sobre os Direitos da Crianças, aprovada pela ONU, em 1989, e da qual o Brasil é Estado-
parte, assim se posiciona: 

a) limita o reconhecimento da capacidade de discernimento da criança ao processo judicial. 
b) confere à criança o direito de exprimir livremente a sua opinião sobre as questões que lhe respeitem, 

desde que acompanhada por psicólogo no ato da oitiva administrativa ou judicial. 
c) estabelece que as as opiniões da criança devem ser levadas em consideração, se houver anuência de seu 

representante e de acordo com a sua idade e maturidade. 
d) assegura à criança a oportunidade de ser ouvida nos processos judiciais e administrativos que lhe 

respeitem, diretamente, por meio de representante ou órgão apropriado, em conformidade com as 
regras processuais da legislação nacional. 

e) estabelece modalidades de oitiva das crianças nos processos judiciais que lhe respeitem. 
 

3. Segundo a Convenção sobre os Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas (Decreto n° 
99.710, de 21 de novembro de 1990), a não ser que, em conformidade com a lei aplicável à criança, a 
maioridade seja alcançada antes, NÃO se considera criança o indivíduo com idade igual ou superior a 

a) 18 anos. 
b) 16 anos. 
c) 14 anos. 
d) 12 anos. 
e) 17 anos. 

 
4. Com base na Convenção sobre os Direitos da Criança — Decreto n.º 99.710/1990 —, assinale a opção 

correta. 
a) Essa convenção diferencia crianças de adolescentes: pessoas de até doze anos de idade são consideradas 

crianças, e as de idade entre doze anos e dezoito anos são consideradas adolescentes. 
b) Essa convenção consagra que decisões acerca do destino da criança considerarão o princípio do interesse 

maior da criança no que diz respeito à guarda e a outros temas relativos à família e ao poder familiar. 
c) Essa convenção prevê que crianças somente poderão participar de reuniões públicas mediante 

autorização do órgão estatal responsável pela proteção da criança. 
d) Essa convenção exclui qualquer tipo de intervenção judiciária na hipótese de ocorrer violência ou maus-

tratos contra criança que esteja sob a custódia dos seus pais ou de seu representante legal, restringindo-
se as medidas de proteção adotadas pelo Estado a medidas sociais e educacionais apropriadas. 

e) Essa convenção considera que a criança é um indivíduo ainda sem capacidade de formular seus próprios 
juízos ou expressar suas opiniões, razão pela qual não deve, em regra, ser ouvida em processos judiciais 
ou administrativos que a afetem. 

 
5. Segundo a Convenção sobre os Direitos da Criança, 

a) toda criança, desde que sua idade e maturidade lhe permita algum discernimento, tem direito de 
expressar suas opiniões livremente. 

b) incumbe aos pais manifestar e representar a opinião e o interesse dos filhos nos assuntos que os afetem, 
cabendo-lhes, nessa missão, zelar sempre pela prevalência do superior interesse da criança. 
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  c) os Estados Partes devem estipular em seus ordenamentos internos uma idade a partir da qual a 
opinião pessoal e direta da criança poderá ser considerada na decisão sobre assuntos que a afetem. 

d) os Estados Partes discriminarão, em suas normas internas, as situações em que a opinião da criança 
será considerada independentemente da opinião de seus pais ou responsável. 

e) será proporcionada à criança a oportunidade de ser ouvida em todo processo administrativo que a 
afete, quer diretamente quer por intermédio de um representante ou órgão apropriado. 

 


