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Resumo sobre Estatuto da criança e do 
adolescente (ECA)

O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei n.º 8.069) é um conjunto de leis específicas 

para cuidar das pessoas menores de 18 anos que vivam no Brasil. O Estatuto foi sancionado em 

1990 durante o governo de Fernando Collor.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido pela sigla ECA, prevê proteção integral às 

crianças e adolescentes brasileiras. Igualmente, estabelece os direitos e deveres do Estado e dos 

cidadãos responsáveis pelos mesmos.

Para o Estado brasileiro “criança” é uma pessoa de até 12 anos incompletos e “adolescente” de 12 

a 18 anos. Excepcionalmente, nos casos previstos em lei, o ECA pode ser aplicado às pessoas de 

entre 18 e 21 anos.

Com a criação do ECA, as crianças e os adolescentes começam a adquirir direitos e deveres 

garantidos por lei e reconhecidos assim.

Portanto, tal como os adultos, eles são sujeitos que compõem a sociedade. Porém, são 

vulneráveis no sentido de que essa fase representa muito no desenvolvimento social, psicológico e 

físico do indivíduo.

Para tanto, a importância do conteúdo do ECA deve ser conhecida pelas crianças e adolescentes, 

de forma a construir uma sociedade mais justa e igualitária. Assim, todos reconhecem seus 

direitos e deveres e podem lutar por eles.

O que ocorre no Brasil, uma vez que o país possui um histórico colonialista, é o desconhecimento 

das leis por parte do grupo social, tornando-o vulnerável a qualquer tipo de abuso de poder.
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Estatuto da criança e do adolescente (ECA) - 
direitos e deveres

● absoluta prioridade à 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.

● por “absoluta prioridade” significa que a criança e o adolescente terá preferência para 

receber proteção e socorro, assim como a precedência de atendimento nos serviços 

públicos.

● nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

● cabe aos pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores. Igualmente, os 

pais têm a obrigação de matricular seus filhos na rede regular de ensino.

● o dever do Estado em assegurar à criança e ao adolescente o ensino fundamental, 

obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria.
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Questões de concursos sobre o ECA

1)(BANCA: IBFC) Sobre os aspectos que envolvem o direito à liberdade, segundo o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), assinale a alternativa incorreta.

A) buscar refúgio, auxílio e orientação

B brincar, praticar esportes e divertir-se

C) participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação

D) ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, sem ressalvas de restrições 

legais

2)(BANCA: Quadrix) À luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, julgue o próximo item.

Considere‐se que, após a aplicação de uma avaliação pelo professor de matemática, o aluno 

adolescente não concorde com o critério avaliativo. Nesse caso, o discente poderá contestar os 

critérios avaliativos utilizados para a correção, assim como recorrer às instâncias escolares 

superiores.

( ) Certo

( ) Errado

3)(BANCA: FAUEL) É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, EXCETO:

A) Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino.

B) Ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 

idade própria.

C) Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador.

D) Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino superior.
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ESTÁ PREPARANDO PARA CONCURSOS E SELEÇÕES?

Precisa de Cursos Gratuitos?

Precisa de Certificados Para Provas de Títulos?

E resolver muitas questões?

CONHEÇA CURSOS PREPARATÓRIOS GRATUITOS!
https://superpreparadocursos.com.br/preparatorio/   

Conheça o Material com Mais de 5000 Questões:
https://questoesconcursopedagogia.com.br/mais1200questoes/ 

GABARITO:

1 D

2 CERTO

3 D
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CANAL SUPER PREPARADO 
https://www.youtube.com/channel/
UC7tIsrj35rhTHaxCYYgRhbQ 

NOSSO INSTAGRAM
https://www.instagram.com/professor_s
uper_preparado/ 

GRUPO FACEBOOK 
https://www.facebook.com/groups/
2020218781542603 

GRUPO TELEGRAM
https://t.me/joinchat/TWNmYrXYSx
f2tkTj 

CURSOS GRATUITOS
https://superpreparadocursos.com.
br/ 

OUTROS MATERIAIS 
https://professorpreparado.com.br/
mais-materiais/ 
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