CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA
ANDIRÁ – PARANÁ
Lei de n.º: 1.978 de 18 de Agosto de 2009 e alterações
Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 – CEP: 86.380-000 – Fone (043) 3538-8100

EDITAL N°. 014/2019
PUBLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E SUBJETIVA DO PROCESSO DE
ESCOLHA (ELEIÇÕES UNIFICADAS) DO CONSELHO TUTELAR DE ANDIRÁ/PR
(MANDATO 2020-2024)
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –
CMDCA, do Município de Andirá – PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e
com base na Lei Federal nº. 8.069/90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente (e suas alterações), na Lei Municipal Lei de n.º1.978 de 18 de Agosto
de 2009 e suas alterações, e
CONSIDERANDO os Editais nº. 004/2019, nº. 06/2019, nº. 07/2019,
nº. 08/2019, nº. 09/2019, nº. 10/2019, nº. 11/2019, nº. 12/2019 e nº. 13/2019, todos
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de
Andirá/PR.
RESOLVE:
Art. 1º - Publicar a prova objetiva e subjetiva referente ao Processo de Escolha
(Eleições Unificadas) do Conselho Tutelar de Andirá/PR (mandato 2020-2024),
realizada em data de 23 de junho de 2019, disponível no ANEXO I deste Edital.
Art. 2º - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Andirá, Paraná, 24 de junho de 2019.

TATIANA DA SILVA RABITO
Presidente do CMDCA
Comissão Especial
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ANEXO I do Edital nº. 14/2019 CMDCA – ANDIRÁ
LÍNGUA PORTUGUESA

01 - Os textos publicitários são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas. Os
objetivos desse cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de:
A) as crianças frequentarem a escola regularmente.
B) a formação leitora começar na infância.
C) a alfabetização acontecer na idade certa.
D) a literatura ter o seu mercado consumidor ampliado.
E) as escolas desenvolverem campanhas a favor da leitura.
02 – Marque a alternativa que completa o texto observando as normas de concordância verbal.
Já ___ anos, ___ neste local árvores e flores. Hoje, só ___ ervas daninhas.
A) fazem, havia, existe
B) fazem, havia, existe
C) fazem, haviam, existem
D) faz, havia, existem
E) faz, havia, existe
03 - Tendo em vista as regras de concordância, assinale a opção em que a forma verbal está INCORRETA:

A)
B)
C)
D)
E)

Existem na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem.
Podem provocar sérias lesões hepáticas, os defensivos agrícolas à base de DDT.
Faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos.
Persistem por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos dos inseticidas clorados.
Possuem elevado grau de toxidade os defensivos do tipo fosforado.

04 - Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas:
O gerente dirigiu-se ___ sua sala e pôs-se ___ falar ___ todas as pessoas convocadas.

A)
B)
C)
D)
E)

à-à–à
a-à–à
à-a–a
a-a–à
à-a–à

05 – Analise a Charge a seguir:
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É correto afirmar que a charge visa:

A)
B)
C)
D)
E)

apoiar a atitude dos alunos e propor a liberação geral da frequência às aulas.
enaltecer a escola brasileira e homenagear o trabalho docente.
indicar a deflagração de uma greve e incentivar a adesão a ela.
recriminar os alunos e declarar apoio à política educacional.
criticar a situação atual do ensino e denunciar a evasão escolar.

06- Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase abaixo.
“A________ de brinquedos desta loja é muito _________.”

A)
B)
C)
D)
E)

Cessão, comprida
Cessão, cumprida
Seção, comprida
Seção, cumprida
Sessão, comprida

07 - Aponte a alternativa em que há erro de concordância nominal de acordo com a norma-padrão (culta).

A)
B)
C)
D)
E)

Era meio dia e meia
Dadas as circunstâncias, foram-se embora
Os milhares de pessoas
Vai anexo a declaração solicitada
Figura vinte e um

08 – Na frase “A secretária chegou atrasada à segunda reunião da tarde, mas não devemos culpá-la, pois o
transito estava péssimo”. O pronome destacado refere-se a:

A)
B)
C)
D)
E)

Secretária
Atrasada
Segunda
Reunião
Tarde

09 – Assinale a alternativa cujas palavras se apresentam flexionadas corretamente.

A)
B)
C)
D)
E)

anãos; tico-ticos; couve-flores; cirurgiãos
corrimãos; salários-família; tabeliães; porquinhos da índia
guarda-chuvas; amores-perfeito; leões; pagães
balãos; anciões; má-línguas; grão-duques
terças-feiras; abaixos-assinados; capitães; pombos-correios

10 – Nas palavras, expresso e executou o X tem respectivamente som de:

A)
B)
C)
D)
E)

S e SC
CH e X
SeZ
Z e SC
SeX
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11- Assinale a alternativa em que nenhuma palavra deve ser acentuada graficamente:

A)
B)
C)
D)
E)

Repolho / Onix / Grau / Aquele;
Ridiculo / germen / assim / ontem;
Itens / Pajens / Saudade / Juiz;
Lingua / chacara / saudade
Paje / axe / celular

12 - Aponte a separação silábica INCORRETA:

A)
B)
C)
D)
E)

Pas-sa-gem.
Pa-ssa-gem.
A-pa-re-lho
As – sas – si – no
Cres – cer

13 - A palavra em destaque no texto a seguir, publicado na Revista ISTOÉ de 29/2/2012, pode ser substituída
sem prejuízo semântico por:
“O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, anunciou que será submetido pela segunda vez à cirurgia para a
retirada de tumor na região pélvica. O abscesso tem cerca de dois centímetros e não se sabe se é decorrente do
anterior (retirado em julho de 2011). Como da primeira vez, a cirurgia será realizada em Cuba. O anúncio
acontece poucos meses antes das eleições presidenciais de outubro (Chavez já desponta como pré-candidato) e
poucos dias depois da consolidação de seu principal oponente na disputa, o advogado Henrique Capriles”.

A)
B)
C)
D)
E)

Domina
Lidera
Desiste
Supera
Aparece

14 - Assinale a alternativa em que o uso da vírgula foi mal empregado.

A)
B)
C)
D)
E)

Não, espere, atravesse a rua com cuidado!
Espere, olhe antes de atravessar, não corra!
Não espere, agora você pode atravessar com calma.
Filho, não atravesse a rua antes de olhar para os dois lados.
Não olhe antes, de atravessar a rua.

15 - Logo que me formei na Faculdade de Jornalismo con_egui um emprego em um jornal do bairro. Estávamos
às vésperas de uma eleição para governador e meu sonho era arranjar uma entrevista e_clusiva com um dos
candidatos de e__elente reputa_ão. Isso não foi po__ível, mas tive o privilégio de estar presente a várias
entrevistas coletivas.

A)
B)
C)
D)
E)

C, S, X, SS, SC
S, X, XC, Ç, SS
X, XC, SS, Ç, S
SC, X, C,Ç, SS
SS, XC,Ç,XC, S
CONHECIMENTOS GERAIS

16 - Andirá teve como primeiro Prefeito Municipal, seu fundador o Sr. Bráulio Barbosa Ferraz, cuja
administração foi exercida no período de 14 de janeiro a 15 de dezembro de 1.944. Qual das
alternativas abaixo NÃO indica um sucessor do executivo.
A)
B)
C)
D)

Capitão Manoel Alves do Amaral
Moacyr Corrêa
Erasmo Canhoto
Vergínio Rosário
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E) Marino Bueno Brandão
17 - Em que governo brasileiro foi sancionada a lei das cotas para o ensino superior?
A) Governo de Dilma Rousseff
B) Governo de José Sarney
C) Governo de Fernando Henrique
D) Governo de Tancredo Neves
E) Governo de Luís Inácio Lula da Silva
18 - O Massacre escolar ocorrido em 13 de março de 2019 quando a dupla de atiradores Guilherme
Taucci Monteiro e Luiz Henrique de Castro, ambos ex-alunos, mataram cinco estudantes e duas
funcionárias de uma escola na região metropolitana de São Paulo. Este Massacre ficou conhecido
como?
A)
B)
C)
D)
E)

Massacre Columbine
Operação revanche
Massacre Relaengo
Massacre de Suzano
Massacre de Janaúba

19 - A Educação no Município de Andirá tem histórias a contar. Iniciou com a instalação da primeira
escola Municipal, inaugurado em 19 de abril de 1.943, quando ainda era Distrito da Comarca de
Cambará e, até a presente data já mudou a vida de milhares de Munícipes que receberam aqui os
primeiros ensinamentos para a vida acadêmica e profissional. Assinale a alternativa correspondente à
primeira Escola do Municipal
A)
B)
C)
D)
E)

Grupo Escolar Mário Brandão
Grupo Escolar Ingá
Ginásio Municipal de Andirá.
Escola Técnica de Comércio Euclides da Cunha
Escola Municipal Michel Kairalla

20 - O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes foi
instituído oficialmente no país através da lei nº 9.970, de 17 de maio de 2000. A escolha da data é em
memória de um crime que chocou o país na época. Uma menina de apenas 08 anos de idade foi
violada e violentamente assassinada em 18 de maio de 1973. Assinale a alternativa que indica
corretamente o nome da criança.
A)
B)
C)
D)
E)

Isabela Nardoni
Maria da Penha
Araceli Crespo
Eloá Pimentel
Madeleine McCan
INFORMÁTICA

21 - Nas diversas versões do Windows, há sempre atalhos no teclado que facilitam a vida de quem os
utiliza. No Microsoft Office não é diferente. A opção que corresponde ao atalho para imprimir uma
página no Word é
A)
B)
C)
D)
E)

Ctrl + c
Ctrl + PrtScr
Ctrl + p
Alt + p
Ctrl + v
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22 - Em um correio eletrônico, o endereço do destinatário que receberá uma cópia de uma mensagem,
é preenchido no campo:
A)
B)
C)
D)
E)

Anexo.
Enviar.
Cco.
Cc.
Procurar.

23 – Programa utilizado para criar e editar desenho em preto e branco ou colorido muito simples,
chamado:
A)
B)
C)
D)
E)

Paint
Point
Print
To draw
Word

24 – A barra de ferramenta do programa Windows Explorer no sistema operacional Windows XP pode
ser personalizado com botões de atalho para execuções úteis. A finalidade do botão correspondente à
combinação de teclas CTRL+ Z é:
A)
B)
C)
D)
E)

Voltar para a pasta anteriormente aberta
Excluir um arquivo selecionado
Mover um arquivo para outra pasta
Localizar arquivos e pastas
Desfazer a última ação executada

25 - Sobre a Internet NÃO é correto afirmar:
A) Sites são “lugares” que abrigam as informações de uma determinada empresa, indivíduo,
instituição etc,
B) O Eudora é um dos navegadores mais utilizados mundialmente.
C) www.globo.com é um exemplo de site das empresas Globo.
D) Utiliza navegadores para ter acesso aos sites.
E) É um sistema global de redes de computadores interligadas que utilizam um conjunto próprio
de protocolos com o propósito de servir progressivamente usuários no mundo inteiro.
LEGISLAÇÃO
26 - De acordo com a lei 13.812 de 16/03/2019 que altera o artigo 83 do ECA – Estatuto da Criança e
adolescente:
A) Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 (dezesseis) anos poderá viajar para fora
da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa
autorização judicial.
B) Nas cidades onde não houver Juizado da Infância e Juventude, compete ao Conselho Tutelar
emitir a autorização de viagem.
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C) Somente menores de 12 anos não poderão viajar para fora da comarca onde reside
desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial.
D) A autorização firmada em cartório tem a mesma validade da autorização judicial
E) Esta lei não se aplica em caso de excursões ou agência de viagens.
27 - Pedro e Joana têm planos definidos para separação judicial. Mas, como têm uma filha de dois (02)
anos, ainda não estabeleceram um acordo sobre a guarda da criança. Indiscutivelmente, Joana tem um
poder aquisitivo acima do de Pedro. Ao estabelecer um acordo sobre o poder familiar baseado no
Estatuto da Criança e do Adolescente, é CORRETO afirmar que:
A) Como Joana tem uma situação financeira melhor que Pedro, a filha deverá ficar integralmente
com a mãe.
B) Um dos motivos para a perda do poder familiar é a situação financeira sofrível de um dos pais.
C) A carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou
suspensão do poder familiar.
D) O poder familiar poderá ser exercido pelo pai ou pela mãe, decisão, entretanto, condicionada à
situação financeira estável, a valores morais e ao equilíbrio do estado psicológico.
E) Compete ao Conselho Tutelar resolver com quem a criança deve ficar
28 - Segundo a lei 12.318/10 são formas exemplificativas de alienação parental, além dos atos assim
declarados pelo Juiz ou constatados por perícia, praticados diretamente ou com auxílio de terceiros:
1-

Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade
ou maternidade;

2- Dificultar o exercício da autoridade parental e o contato de criança ou adolescente com
genitor;
3- Dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar;
4-

Omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou
adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço;

5-

Apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para
obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente;

6- Mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência
da criança ou adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou com avós.
Analise as afirmativas e assinale a CORRETA
A) A alternativa 1,4 e 5 estão corretas
B) A alternativa 05 está incorreta porque a lei se aplica somente aos genitores
C) A alternativa 04 está incorreta porque o genitor guardião não tem a obrigação de repassar
informações ao que não detém a guarda.
D) A lei de alienação parental não tem validade prática por que o estado não pode ingerir na
vida privada das famílias
E) As alternativas 1,2,3,4,5 e 6 estão corretas
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29 - Dia 12 de Junho é data de luta e conscientização contra a exploração do trabalho infantil. O
principal objetivo da data é alertar a comunidade em geral e os diferentes núcleos do governo sobre a
realidade do trabalho infantil, uma prática que se mantém corriqueira em diversas regiões do Brasil e
do mundo.
Sobre o direito ao trabalho, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, assinale a alternativa
INCORRETA.
A) A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de
sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho.
B) É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade
C) Ao adolescente até quatorze anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem.
D) Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, são assegurados os direitos
trabalhistas e previdenciários
E) Ao adolescente portador de deficiência é proibido qualquer forma de trabalho, mesmo
que em caráter de aprendiz ou em ambiente protegido.
30 - As decisões do Conselho Tutelar, conforme reza o Estatuto da Criança e do Adolescente, poderão
ser revistas pela autoridade judiciária a pedido:
A) Do Ministério Público e entidade de acolhimento institucional.
B) De entidade de acolhimento institucional.
C) Somente do Ministério Público.
D) De quem tenha legítimo interesse.
E) De quem tenha legítimo interesse e do Ministério Público.
31 - A lei 13.010/14 altera a lei 8.069/90 para estabelecer o direito da criança e do adolescente de
serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante.
Sobre a lei é correto afirmar:
A. A lei é punitiva e tem caráter estritamente penal aos pais e/ou cuidadores que praticar
qualquer castigo físico à criança e ao adolescente;
B. Considera-se castigo físico a ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o
uso da força física sobre a criança ou o adolescente que resulte em sofrimento físico ou
lesão;
C. É permitido aos pais aplicar castigo físico moderado desde que com caráter educativo.
D. Não compete ao Conselho Tutelar agir em caso de denúncias de castigos físicos aplicados
pelos genitores, uma vez que os pais tem obrigação de educar os filhos.
E. Qualquer pessoa que utilizar de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como
formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto à criança ou
adolescente será obrigado a prestar serviços em escola ou casa abrigo.
32 - Assinale a alternativa INCORRETA
O Art. 208 da CF/88 disciplina sobre o dever do Estado com a educação, que de acordo com o
legislador será efetivado mediante a garantia de:
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A) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, somente para crianças e adolescentes em
idade escolar, facultado o atendimento para os que não tiveram acesso na idade própria;
B) Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;
C) Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na
rede regular de ensino;
D) Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;
E) Atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de
material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
33 - De acordo com o artigo 130 do ECA, verificada a hipótese de maus tratos, opressão ou abuso
sexual impostos pelos pais ou responsável, à criança ou adolescente, a autoridade judiciária poderá
determinar como medida cautelar ao agressor:
A) Direcionamento a estabelecimento de detenção ou custódia
B) Afastamento do agressor da moradia comum
C) Prisão preventiva por 05 dias
D) Acolhimento institucional
E) Suspensão dos direitos civis
34 - O Art.16 da Lei nº 8069/90 Estatuto da criança e do adolescente o direito à liberdade compreende
os seguintes aspectos, EXCETO:
A) Opinião e expressão;
B) Crença e culto religioso, restrita à orientação religiosa dos pais ou responsáveis.
C) Brincar, praticar esportes e divertir-se
D) Participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação;
E) Buscar refúgio, auxílio e orientação.
35 - Assinale a alternativa INCORRETA
Sobre a adoção, o ECA disciplina:
A) O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será inscrita no registro civil
mediante mandado do qual não se fornecerá certidão.
B) A pedido do adotante, o novo registro poderá ser lavrado no Cartório do Registro Civil do
Município de sua residência.
C) Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões do registro
D) Terão prioridade de tramitação os processos de adoção em que o adotando for criança ou
adolescente com deficiência ou com doença crônica
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E) Com a morte dos adotantes a criança volta para os pais naturais
36 - De acordo com o ECA, o Conselho Tutelar, ao tomar conhecimento de ameaça ou violação aos
direitos da criança ou adolescente, é competente, em regra, para determinar:
A) Inclusão da criança e (ou) do adolescente em programa oficial de proteção, apoio e
promoção da família, da criança e do adolescente;
B) Destituição da tutela da criança e(ou) adolescente
C) Inclusão da criança e (ou) adolescente em programa de apoio familiar
D) Perda da guarda da criança e (ou) adolescente
E) Encaminhamento à medidas sócio educativas, se a ameaça ou violação for por seus próprios
atos
37 - Carla é usuária de drogas e trabalha como profissional do sexo, é comum fazer uso de drogas na
presença da filha Natália de apenas 01 ano de idade e considerando que normalmente trabalha no
período noturno perde a hora para levá-la à creche e as vacinas estão desatualizadas. O Conselho
Tutelar foi acionado e entregou Natália a uma vizinha, que alega ser futura madrinha, sob termo de
responsabilidade e orientou a família a regularizar a guarda junto ao poder judiciário. Sobre a atuação
do Conselho, à luz do ECA, é correto afirmar:
A) O conselho Tutelar agiu corretamente, pois tirou a criança da situação de risco e garantiu a
convivência com pessoas de sua referência.
B) O Conselho Tutelar agiu corretamente, pois a visinha, embora não tenha vínculo sanguíneo, ao
batizá-la assume a responsabilidade na falta dos genitores.
C) Ao entregar Natalia à vizinha, o conselho Tutelar esta preservando a convivência comunitária
à criança.
D) Não é atribuição do Conselho Tutelar julgar a perda de guarda ou do poder familiar,
devendo se, entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicar
incontinenti o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de
tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção
social da família.
E) A vizinha deverá no prazo de 15 (quinze) dias entrar com pedido de adoção da criança, sob o
risco de perder o direito à guarda.
38 - Sobre as atribuições do Conselho Tutelar assinale a alternativa INCORRETA
A)

Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência,
trabalho e segurança;

B) Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas
deliberações.
C) Emitir certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário;
D) Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e
programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente;
E) Representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos previstos no art.
220, § 3º, inciso II, da Constituição Federal;
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39 -Assinale a alternativa que traz CORRETAMENTE uma das exigências para candidatura a membro
do Conselho Tutelar, segundo o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente:
A) Ter entre 16 e 21 anos.
B) Ser do sexo masculino.
C) Residir no município.
D) Não possuir doenças crônicas
E) Ser preferencialmente funcionário público, para diminuir gastos com folha de pagamento.
40 - Verificada a prática de ato infracional, o Conselho Tutelar poderá aplicar ao adolescente a medida
de:
A) Obrigação de reparar o dano;
B) Prestação de serviços à comunidade;
C) Liberdade Assistida;
D) Inserção em regime de semi-liberdade;
E) Não é competência do Conselho Tutelar a aplicação de medidas sócio-educativas.

QUESTÃO SUBJETIVA.
Jéssica e Paulo não podem ter filhos biológicos, ao procurar a Vara da Infância e Juventude
com o intuito de se inscrever no Cadastro Nacional de Adoção acharam tudo muito
burocrático e resolveram fazer busca ativa por conta própria. Neste caminho encontraram
Amanda, que estava gestante e não tinha condições de assumir o filho. Com o nascimento da
criança o casal, juntamente com Amanda, foi ao Conselho Tutelar para regularizar a situação,
uma vez que era o desejo de Amanda entregar o filho para adoção e o desejo do casal em ter
um filho. Durante a entrevista com a Conselheira de Plantão Amanda alega não querer o filho
e que irá entregá-lo à adoção de qualquer jeito. Paulo e Jéssica são conhecidos na cidade e
pessoas de boa índole, além de possuir muitas posses, o que garantirá à criança uma vida
cercada de regalias.
De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, qual atitude o Conselho Tutelar deve
tomar?
“ Art. 19-A. A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção,
antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude.
§ 4º Na hipótese de não haver a indicação do genitor e de não existir outro representante da
família extensa apto a receber a guarda, a autoridade judiciária competente deverá decretar
a extinção do poder familiar e determinar a colocação da criança sob a guarda provisória de
quem estiver habilitado a adotá-la ou de entidade que desenvolva programa de acolhimento
familiar ou institucional.
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Logo, o Conselho tutelar deve encaminhar Amanda à Vara da Infância e Juventude e informar
imediatamente o Ministério Público e o Juiz da Infância sobre a possibilidade da criança estar
em situação irregular junto à família de Paulo e Jéssica.

