GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA
COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR – CEV
CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO – CMFB

NOME:

CPF:

CARGO: ANALISTA LEGISLATIVO
DATA: 10/06/2018 (8:00 às 12:00 horas)
LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INSTRUÇÕES DESTA PÁGINA
1.

Este CADERNO DE PROVAS contém 40(quarenta) questões sendo 05(cinco) de Português, 05(cinco) de
Conhecimentos Gerais e 30(trinta) de Conhecimentos Específicos cada uma delas apresentando um enunciado
seguido de 05(cinco) opções, designadas pelas letras A, B, C, D e E, das quais somente uma é correta.

2.

Examine se o Caderno de Provas está completo e se apresenta falhas de impressão ou imperfeições gráficas que
causem dúvidas. Constatando falhas ou imperfeições, solicite imediatamente a substituição do C aderno.

3.

Após decorrido uma hora do início da prova, será distribuído o Cartão-Resposta.

4.

Ao receber o Cartão-Resposta, examine e verifique se os dados nele impressos correspondem aos seus(nome, RG, CPF
e Cargo escolhido). Caso haja alguma inconsistência, comunique imediatamente ao Fiscal.

5.

A resposta definitiva de cada questão deve ser obrigatoriamente, assinalada no CARTÃO-RESPOSTA, fornecido
especificamente para este fim.

6.

A maneira CORRETA de marcar as respostas no Cartão-Resposta é cobrindo totalmente a quadrícula
correspondente à letra a ser assinalada. Exemplo:

Será anulada a questão que apresentar mais

de uma opção assinalada no cartão-resposta, rasuras e preenchimento além dos limites do retângulo destinado para
cada marcação.
7.

Qualquer forma de comunicação entre os candidatos, como também com os fiscais, implicará na sumária
desclassificação/eliminação da Seleção.

8.

O candidato ao sair da sala, deverá entregar, definitivamente, ao Fiscal da Sala, o Cartão-Resposta e o Caderno de
Provas, sem esquecer de assinar a lista de frequência.

9.

A divulgação dos GABARITOS E DAS PROVAS será no dia 10/06/2018, às 13:30 horas, através do site
cev.urca.br.

10. Os recursos com pedido de modificação ou de anulação de qualquer questão da prova poderão ser
interpostos à Comissão Executiva do Vestibular, a partir das 8:00 horas do dia 11 de Junho de 2018,
EXCLUSIVAMENTE PELA INTERNET, no site cev.urca.br
BOA SORTE !

----------------------------------------------------------------------------------------------------NOME:

INSCRIÇÃO:
PARA COPIAR SUAS RESPOSTAS: CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CÂMARA DE FARIAS BRITO.
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CARGO: ANALISTA LEGISLATIVO

CONHECIMENTOS GERAIS

01. (Concurso Farias Brito/2018) Sobre
o município de Farias Brito, é correto
afirmar:
I - A lei estadual nº 2 194, de 15 de dezembro
de 1953, é a que determina que o
município de Quixará passou a
denominar-se Farias Brito. O nome Farias
Brito é uma homenagem ao filósofo
Raimundo de Farias Brito.
II – O município de Farias Brito desmembrase de Várzea Alegre pelo Decreto nº. 82,
de 03 de outubro de 1890, com a
denominação de Quixará.
III - Em 09 de outubro de 1920, porém, são
cessadas as autonomias políticas e
administrativas pela Lei Estadual nº.
1.794, ficando Quixará sob a dependência
de Santana do Cariri.
IV – Assaré, Santana do Cariri, Crato e Jucás
são municípios que já tiveram Quixará
como pertencente ao seu mapa político.
A) I, II, III estão corretas
B) Somente I e II estão corretas
C) I, III e IV estão corretas
D) II, III e IV estão corretas
E) Somente III e IV estão corretas
TEXTO I

02. (Concurso Farias Brito/2018) A
representação acima é da localização do
município de Farias Brito dentro do
estado do Ceará. Fazem limites com
Farias Brito os municípios de:
A) Crato, Nova Olinda, Várzea Alegre,
Caririaçu, Tarrafas, Assaré, Cariús,
Altaneira.
B) Potengi, Crato, Nova Olinda, Várzea
Alegre, Tarrafas, Assaré, Cariús, Altaneira.
C) Crato, Nova Olinda, Várzea Alegre,
Potengi, Araripe, Assaré, Cariús, Altaneira.
D) Crato, Nova Olinda, Várzea Alegre,
Caririaçu, Jucás, Cariús, Santana do Cariri.
E) Crato, Várzea Alegre, Grangeiro, Caririaçu,
Tarrafas, Assaré, Cariús, Altaneira
03. (Concurso Farias Brito/2018) Ainda
sobre a formação do município de Farias
Brito, este se compõe:
A) por apresentar como acidentes geográficos as
Serras do Quincuncá e Foveiras, Rio Cariús,
Riachos do Romão, Contendas.
B) A principal fonte de riqueza do município
são jazidas calcárias e argila plástica, o reino
vegetal, porém, caracteriza-se apenas pela
extração de madeiras para uso fabril e
doméstico.
C) O município é constituído de 4 distritos:
Sede, Cariutaba, Nova Betânia e Quincuncá.
D) Farias Brito apresentou baixos índices de
aprovação no SPAECE 2017, principalmente
se comparado ao ano anterior. Em 2016, três
(03) Escolas receberam o prêmio Nota 10.
Foram premiadas: EEF Francisco Castelo de
Castro 5º ano, EEF Cosmo Alves Pereira 2º
ao 5º ano, EEF Santa Bárbara 5º ano.
E) A principal fonte de renda do município
reside em pequenas e significativas indústrias
do beneficiamento da cal, a produção de mel
e a fabricação de móveis e mini fabricas de
confecções e fábrica de tijolos. São estas
pequenas empresas que sustentam a
economia local, além do comércio
tradicional.
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04. (Concurso Farias Brito/2018) Sobre a
situação política nacional, é correto
afirmar:
A) Joaquim Barbosa, o ex-juiz negro, pensou
em disputar o poder em outubro, mas acaba
de desistir e, sem usar a palavra, culpou os
“petistas”. “Não acredito que esta eleição vá
mudar o País. O Brasil tem problemas
estruturais
gravíssimos,
sociológicos,
históricos, culturais e econômicos oriundos
desta massa comunista e cega”.
B) A prisão de dezenas de doleiros no início do
mês de maio é uma história cheia de pistas de
que as relações econômicas no Brasil
realmente são muito saudáveis, graças a
figurões, empresários, artistas, esportistas, a
“elite” em suma, todos juntos, de forma
cínica ou ingênua, com aqueles que seriam os
corruptos por excelência, os políticos.
C) O Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou
a extensão do foro privilegiado, com tal
medida o volume de trabalho da força-tarefa
da Lava Jato em Curitiba permanece
praticamente igual.
D) Com a prisão de Zé Dirceu, o trio que
comandou o país em meados da década
passada está detido agora. Os caminhos dos
três (Lula, Dirceu e Roberto Jefferson)
voltaram a se encontrar com a deflagração da
Operação Diamante, da Polícia Federal.
E) A eleição presidencial deste ano é a mais
imprevisível desde a de 1989, motivo que
proporciona ao “mercado”, reduto dos
endinheirados,
circularem
pesquisas
paralelas, encomendadas por interessados em
ter o máximo de dados para traçar
prognósticos.
05. (Concurso Farias Brito/2018) O Brasil
vem sendo provocado nos anos recentes a
responder
fluxos
migratórios
significativos, tal fato, além de acumular
experiência suficiente, torna-o, inclusive,
referência
mundial
em
acolhida
humanitária. Para promover tal estratégia
em condições dignas, seguras e adequadas

a uma interação promissora com as novas
comunidades de acolhida, faz-se necessário,
EXCETO:
A) exige-se que a adesão voluntária seja
manifestada pelos migrantes e refugiados e
que esteja embasada em uma tomada de
decisão informada. Ou seja, que eles tenham
conhecimento sobre o que lhes espera nas
novas cidades de destino em termos de
estrutura e assistência, em especial em relação
a temas essenciais como trabalho e emprego,
moradia, serviços de saúde, documentação e
reunião familiar, entre outros.
B) O amplo conhecimento das disposições
gerais, procedimentos operativos, papéis e
atribuições de todos os envolvidos, eventuais
benefícios assistenciais e políticas públicas
locais,
entre
outros,
possibilita
a
implementação mais eficiente da própria
iniciativa e reduz a chance de conflitos
desnecessários.
C) Uma estratégia de formação e de informação
qualificada deve ser estabelecida para
esclarecer e sensibilizar preventiva e
continuadamente a opinião pública sobre a
acolhida destas pessoas nas novas cidades e
estimular que o clima de tolerância e
solidariedade prevaleça, a fim de evitar
tensões sociais, discriminação e xenofobia.
D) Incentivar as influências político-partidárias
e eleitoreiras no intuito de fortalecer os
objetivos
da
interiorização
e
de,
principalmente, minimizar junto aos migrantes
e refugiados novas privações e violências
passíveis de serem sofridas em território
brasileiro.
E) É urgente que se constitua um mecanismo
de coordenação institucional da estratégia de
interiorização que contemple a participação da
sociedade civil ampliada, incluindo coletivos
de migrantes, e dos gestores públicos locais
sob o risco de reduzir ou até mesmo frustrar as
possibilidades de sucesso desta ação devido à
multidimensionalidade e dinamicidade dos
elementos envolvidos em qualquer fenômeno
migratório.
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PORTUGUÊS
TEXTO I

07.
(Concurso Farias Brito/2018) Das
palavras abaixo, marque a que apresenta
ERRO de escrita:
A) aforisma
B) conflagração
C) estupro
D) deflagração
E) incrustar
08. (Concurso Farias Brito/2018) Dada a
frase:
Na atual _______, qualquer atrito pode ferver
o caldeirão político; não basta fazer______, é
preciso conhecer realmente os fatos. O
governo aumentou o bolsa família por uma
simples questão de _________, já que naquele
momento era totalmente impopular.

06. (Concurso Farias Brito/2018) Uma
observação detalhada do texto acima
nos permite inferir:
I - A situação política contemporânea reflete
a utilização exagerada do interesse
individual em detrimento do coletivo.
II - Classe social é, antes de tudo, a
reprodução de privilégios, positivos ou
negativos. O problema é que muitos
privilégios positivos, como a posse de
bens, é literalmente invisível para a
maioria.
III – O Brasil tem se firmado como país que
pune rigorosamente a corrupção e há um
forte investimento em programas sociais
que visam a erradicação da miséria, tais
como: bolsa escola, vale gás, cartão SUS,
etc...
A) Todas as opções estão corretas
B) Todas as opções estão incorretas
C) I e II estão corretas
D) I e III estão corretas
E) II e III estão corretas

Preenche corretamente os espaços:
A) conjetura – conjuntura – conjuntura
B) conjuntura – conjuntura – conjuntura
C) conjetura - conjetura – conjetura
D) conjuntura – conjetura – conjuntura
E) conjuntura – conjuntura – conjetura
TEXTO II para as questões 04 e 05
Brosogó, Militão e o Diabo
Patativa do Assaré
O melhor da nossa vida
É paz, amor e união
E em cada semelhante
A gente ver um irmão
E apresentar para todos
O papel da gratidão
Quem faz um grande favor
Mesmo desinteressado
Por onde quer que ele ande
Leva um tesouro guardado
E um dia sem esperar
Será bem recompensado
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Em um dos nossos estados
Do nordeste brasileiro
Nasceu Chico Brosogó
Era ele um miçangueiro
Que é o mesmo camelô
Lá no Rio de Janeiro
Brosogó era ingênuo
Não tinha filosofia
Mas tinha de honestidade
A maior sabedoria
Sempre vendendo ambulante
A sua mercadoria
Em uma destas viagens
Numa certa região
Foi vender mercadoria
Na famosa habitação
De um fazendeiro malvado
Por nome de Militão
O ricaço Militão
Vivia a questionar
Toda sorte de trapaça
Era capaz de inventar
Vendo assim desta maneira
Sua riqueza aumentar
Brosogó naquele prédio
Não apurou um tostão
E como na mesma casa
Não lhe ofereceram pão
Comprou meia dúzia de ovos
Para sua refeição
Quando a meia dúzia de ovos
O Brosogó foi pagar
Faltou dinheiro miúdo
Para a paga efetuar
E ele entregou uma nota
Para o Militão trocar

Mas peço que seja exato
E aqui me apareça um dia
Brosogó agradeceu
E achou o papel importante,
Sem saber que o Militão
Estava naquele instante
Semeando uma semente
Para colher mais adiante
Voltou muito satisfeito
Na sua vida pensando
Sempre arranjando fregueses
No lugar que ia passando
Vendo sua boa sorte
Melhorar de quando em quando
09. (Concurso Farias Brito/2018) A respeito
da estrutura do poema:
I – Nas primeiras estrofes, o eu poético
enumera valores autênticos por que se deve
reger a vida: a fraternidade, a gratidão e a
bem querença.
II – Ao traçar o perfil de Brosogó, há o realce
de traço que, a rigor, vão de encontro à
concepção geral que se tem dos
comerciantes.
III – A personagem Militão é composta por
traços negativos; sua fama, portanto,
decorre de expedientes escusos por que
aumentava sua riqueza.
IV _- Há fragmentos no texto que além de
caracterizadores
das
personagens,
prenunciam e frustram, gerando um recurso
estilístico capaz de prender a atenção do
leitor do texto.
A) I e II são verdadeiras
B) II e III são verdadeiras
C) I, III e IV são verdadeiras
D) II, III e IV são verdadeiras
E) I, II e III são verdadeiras

O rico disse: ─ Eu não troco,
Vá com a mercadoria
Qualquer tempo você vem
Me pagar esta quantia
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10. (Concurso Farias Brito/2018) A
sétima estrofe aponta que, além de
ardiloso, Militão:
A) Ignora as regras de hospitalidade
B) Costuma castigar os que lhe frequentam a
casa
C) Mostra-se desprendido dos valores
materiais
D) Busca enganar, com falsas promessas, os
bobos
E) É, deliberadamente, avesso a gestos
escusos.

13. (Concurso Farias Brito/2018) A prisão
civil por dívida do alimentante só existirá
quando:
A) Quando voluntariamente deixar de pagar.
B) Houver o inadimplemento em qualquer
hipótese.
C) O inadimplemento for voluntário e
inescusável.
D) O ordenamento brasileiro não permite a
prisão civil, mas a cobrança de multa, neste
caso, é evidentemente plausível.
E) Apenas quando deixar de pagar por um
prazo superior a cinco anos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

14. (Concurso Farias Brito/2018) O
mandado de injunção:
A) Pode ser concedido sempre que a falta de
norma reguladora tornar inviável o
exercício dos direitos de liberdades
constitucionais e
das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à
soberania e à cidadania.
B) Apenas as pessoas físicas podem impetrar
mandado de injunção, tendo em vista, que
assegura direitos individuais.
C) O sujeito passivo é a União, por se tratar de
ofensa aos direitos assegurados pela
Constituição Federal.
D) Deve ser impetrado perante o juiz de
primeira instância que fará o juízo de
admissibilidade.
E) Apenas as pessoas jurídicas podem impetrar
o mandado de injunção.

11. (Concurso
Farias
Brito/2018)
Independência
nacional,
autodeterminação
dos
povos
e
igualdade entre os Estados são
considerados
pela
Constituição
Brasileira:
A) direitos sociais e políticos;
B) princípios que regem a República
brasileira nas suas relações internacionais;
C) motivos para decretação de intervenção
federal nos Estados;
D) atribuições do Supremo Tribunal Federal;
E) matérias de competência legislativa
concorrentes entre União, Estado e
Municípios.
12. (Concurso
Farias
Brito/2018)
Quanto aos direitos e deveres
individuais e em conformidade com a
redação da Constituição Federal, o que
são invioláveis além da imagem da
pessoas, assegurado o direito a
indenização pelo dano material ou
moral decorrente de sua violação?
A) A intimidade, a vida privada e a honra.
B) A correspondência e a vida honesta.
C) Sigilo telefônico.
D) Dados bancários.
E) Dados fiscais.
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15. (Concurso Farias Brito/2018) Sobre a
pena de morte:
A) Não pode ser aplicada em nenhuma
hipótese por expressa proibição da
Constituição Federal.
B) Pode ser instituída em nosso ordenamento
jurídico através de plebiscito.
C) É permitida como forma de eutanásia.
D) Não é possível a ampliação de sua
previsão na Constituição Federal por
Emenda Constitucional, visto que o direito
à vida é direito individual.
E) Poderá ser aplicada aos condenados por
crime de latrocínio.
16. (Concurso Farias Brito/2018) Quanto
aos direitos e deveres individuais e em
conformidade com a redação da
Constituição Federal de 1988, complete
a lacuna assinalando a alternativa
correta:
A
pena
será
cumprida
em
estabelecimentos_________________, de
acordo com
a__________________,
a______________________ do apenado.
A) Carcerários; punibilidade; idade.
B) Carcerários; natureza do delito; sexo.
C) Distintos; natureza do delito; idade e o
sexo.
D) Distintos; punibilidade; idade e o sexo.
E) Distintos; punibilidade; idade, sexo e cor.
17. (Concurso Farias Brito/2018) Sobre
a manifestação de pensamento é
CORRETO dizer:
A) Todos têm a liberdade para manifestação
de pensamento, podendo agir em
anonimato, se desejar.
B) A manifestação de pensamento não tem
limitação de qualquer espécie.
C) A liberdade de manifestação é limitada
pelo respeito à imagem e à moral das
pessoas.
D) O ofendido pela expressão do pensamento
de outra pessoa não poderá cumular
indenização por danos morais e materiais.

E) A manifestação de pensamento é um direito
absoluto.
18. (Concurso Farias Brito/2018) Nosso
ordenamento federal, não permite a
aplicação de pena:
A) De banimento.
B) De perdas de bens.
C) De prestação social alternativa.
D) De interdição de direitos.
E) Privativa de liberdade.
19. (Concurso Farias Brito/2018) Quanto
aos direitos e deveres individuais e em
conformidade
com
redação
da
Constituição Federal, ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão:
A) Por imposição da autoridade policial.
B) Por coação moral irresistível.
C) Por sanção da justiça.
D) Em virtude da lei.
E) Por ordem manifestamente ilegal.
20. (Concurso Farias Brito/2018) É
INCORRETO afirmar que é assegurado
a instituição do júri:
A) Sigilo nas votações.
B) Competência para julgamento dos crimes
contra a vida.
C) Plenitude de defesa.
D) Soberania dos veredictos.
E) Competência para julgamento dos crimes
dolosos contra a vida.
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21. (Concurso Farias Brito/2018) Sobre a
liberdade de reunião, é INCORRETO
dizer:
A) É a permissão constitucional para um
agrupamento transitório de pessoas com o
objetivo de trocar ideias para o alcance de
um fim comum.
B) A diferença é que, na reunião, não existe
um vínculo jurídico entre as pessoas
reunidas, deferentemente da associação.
C) Não pode ser uma reunião que tenha por
objetivo fins ilícitos.
D) É necessária a autorização prévia do poder
público para que se realize a reunião.
E) É permitida para fins pacíficos.

23. (Concurso Farias Brito/2018) Diz o
inciso I do artigo 5º da Constituição
Federal:
“I- homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações nos termos desta Constituição”.
A frase que melhor traduz o pensamento do
inciso é:
A) A lei reservará certos direitos apenas aos
homens.
B) À mulher reserva-se certos direitos, de
acordo com lei.
C) Às mulheres são dispensadas de obrigações
que a lei impõe aos homens.
D) Homens e mulheres são iguais perante a lei.
E) Todas as alternativas são incorretas.

22. (Concurso Farias Brito/2018) Sobre o
direito de nacionalidade assinale a
alternativa INCORRETA:
A) São brasileiros natos os nascidos na
República Federativa do Brasil, ainda que
de pais estrangeiros, desde que estes não
estejam a serviço de seu país.
B) São brasileiros natos os nascidos no
estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe
brasileira, desde que quaisquer deles
estejam a serviço da República Federativa
do Brasil.
C) São brasileiros natos os nascidos no
estrangeiro de pai brasileiro ou mãe
brasileira, desde que venham a residir na
República Federativa do Brasil e optem, em
qualquer tempo, mesmo antes de atingida a
maioridade, pela nacionalidade brasileira.
D) São brasileiros naturalizados os que, na
forma da lei, adquiram a nacionalidade
brasileira, exigidas aos originários de países
de língua portuguesa, apenas residência por
um ano ininterrupto e idoneidade moral.
E)
São
brasileiros
naturalizados
os
estrangeiros de qualquer nacionalidade
residentes na República Federativa do
Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e
sem condenação penal, desde que
requeiram a nacionalidade brasileira.

24. (Concurso Farias Brito/2018)
valores da cidadania são, EXCETO:
A) equidade;
B) bem comum;
C) justiça;
D) heteronomia;
E) igualdade.

Os

25. (Concurso Farias Brito/2018) De acordo
com a Constituição Federal, um
brasileiro naturalizado, analfabeto, com
21 anos de idade e residente no Brasil:
A) não é obrigado ao alistamento eleitoral e ao
voto, sendo, ainda, inelegível;
B) é obrigado ao alistamento eleitoral e ao
voto, embora não possa candidatar-se a
deputado federal;
C) é obrigado ao alistamento eleitoral e ao
voto, embora seja inelegível;
D) não obrigado ao alistamento eleitoral e ao
voto, podendo, no entanto, candidatar-se a
deputado estadual;
E) é obrigado ao alistamento eleitoral e ao
voto, podendo candidatar-se a vereador.
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26. (Concurso
Farias
Brito/2018)
Considerando o princípio da legalidade,
assinale a opção correta:
A) A ideia de subordinação à lei se exprime
da mesma maneira para os particulares e
para a administração pública.
B) Esse princípio não condiciona o poder
discricionário da administração pública.
C) Tal princípio relaciona-se ao controle
judicial da administração pública.
D) A administração pública pode, por meio
de relacionamento autônomo, conceder
direitos e impor obrigações a terceiros.
E) Apenas a CF, dada a independência entre
os Poderes, instituiu os limites para a
atuação da administração pública.
27. (Concurso Farias Brito/2018) Com
relação aos princípios constitucionais
da Administração Pública, está em
conformidade com a:
A) Moralidade o ato administrativo praticado
por agente público em favorecimento
próprio, desde que revestido de legalidade.
B) Eficiência a prestação de serviço que
satisfaça em parte às necessidades dos
administrados, desde que realizados com
rapidez e prontidão.
C) Publicidade o sigilo imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado ou o
indispensável à defesa da intimidade.
D) Impessoalidade a violação de ordem
cronológica dos precatórios para o
pagamento dos créditos de natureza
comum.
E) Legalidade a inobservância as quaisquer
atos normativos que não sejam lei em
sentido estrito e provindos de autoridades
administrativas.
28. (Concurso Farias Brito/2018) Levando
em conta o poder hierárquico da
Administração Pública, é possível que
excepcional e temporariamente uma
autoridade superior arrogue para si a
competência de um órgão ou agente

subordinado. Nessa hipótese, caracteriza-se:
A) Avocação.
B) Delegação.
C) Escalonamento.
D) Sobreposição.
E) Supervisão.
29.
(Concurso Farias Brito/2018) Não
configura exemplo típico de manifestação
do poder de polícia da administração
pública a seguinte hipótese:
A) Concessão de licença para construir em
imóveis.
B) Fiscalização sanitária em estabelecimentos.
C) Controle do trânsito de veículos
automotores.
D) Concessão de alvarás de funcionamento.
E) Punição de agente público por falta
funcional.
30.
(Concurso
Farias
Brito/2018)
Assinale a opção que contempla três
atributos do Poder de Polícia:
A) Discricionariedade, autoexecutoriedade e
coercibilidade.
B) Vinculação, coercibilidade e
delegabilidade.
C) Razoabilidade, proporcionalidade e
legalidade.
D) Hierarquia, discricionariedade e
delegabilidade.
E) Coercibilidade, hierarquia e vinculação.
31.
(Concurso
Farias
Brito/2018)
Assinale a alternativa correta em matéria
de Direito Administrativo.
São atributos do ato administrativo:
A) Finalidade, forma e objeto.
B) Supremacia do poder público,
imperatividade, agente capaz e objeto lícito.
C) Competência, forma, finalidade e
presunção de legitimidade.
D) Imperatividade, presunção de legitimidade
e auto-executoriedade.
E) Motivação, objeto lícito, finalidade,
imperatividade e competência.
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32. (Concurso Farias Brito/2018) O ato
administrativo.
A) Inválido é aquele anulável por vício de
legitimidade.
B) Eficaz poderá ser extinto pelo
desaparecimento do sujeito da relação
jurídica.
C) Discricionário é insuscetível de exame
pelo Poder Judiciário.
D) Ineficaz somente poderá ser extinto pelo
instituto da recusa.
E) Perfeito será sempre vinculado.
33. (Concurso Farias Brito/2018) Acerca
dos atos administrativo, todas as
assertivas abaixo estão corretas, à
EXECEÇÃO DE UMA. Assinale-a:
A) Possui, entre outros, os atributos de
imperatividade e tipicidade.
B) O tombamento é ato administrativo
discricionário.
C) Mérito é o aspecto do ato administrativo
que diz respeito à oportunidade e
conveniência.
D) Revogação é o desfazimento do ato
inoportuno ou inconveniente; anulação é o
desfazimento do ato por motivo de
legalidade.
E) Não passível de controle judicial.
34. (Concurso Farias Brito/2018) À luz
da
tradicional
doutrina
administrativista, é possível identificar,
como espécie de ato administrativo, o
chamado ato ordinário, que tem, como
um de seus exemplos:
A) Os decretos regulamentares.
B) Os alvarás.
C) As circulares.
D) As multas.
E) As homologações.

35.
(Concurso Farias Brito/2018) Na
prestação de serviço público, é
característica do serviço outorgado:
A) A transferência do serviço por prazo certo.
B) A transferência do serviço via lei.
C) A execução transpassada a terceiro.
D) A possibilidade de ser anulado por ato
administrativo.
E) A presunção de transitoriedade.
36. (Concurso Farias Brito/2018) É
incompatível com os princípios inerentes
aos serviços públicos:
A) Aplicação plena da “exceção do contrato
não cumprido” contra a Administração
Pública.
B) Sujeição do exercício do direito de greve à
condições especiais.
C) Exigência de permanência do servidor em
serviço, quando pede exoneração, pelo
prazo fixado em lei.
D) Aplicação do instituto da encampação.
E) Paridade de tratamento de usuários, com
igualdade de acesso.
37. (Concurso Farias Brito/2018) Em face
das características de sua execução, não é
passível de delegação para particulares,
por meio de concessão comum, regulada
pela lei nº 8.987/95:
A) O serviço de conservação e limpeza dos
logradouros públicos.
B) Serviço funerário municipal.
C) A gestão de terminais rodoviários.
D) A operação de malhas ferroviárias.
E) Fornecimento de gás canalizado.
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38. (Concurso Farias Brito/2018) Com
base no art. 31 da lei 8.987/95, assinale
a alternativa que representa um
encargo expresso do delegatário:
A) Captar, aplicar e gerir os recursos
financeiros necessários à prestação de
serviço.
B) Estimular a formação de associações de
usuários para defesa de interesses relativos
ao serviço.
C) Ceder o objeto da concessão para outra
entidade, nos casos de dificuldade na
prestação adequada do serviço.
D) Estimular o aumento da qualidade,
produtividade, preservação do meio
ambiente e conservação.
E) Incentivar a competitividade.

40. (Concurso Farias Brito/2018) Acerca
das concessões, é CORRETO afirmar
que:
A) A concessão patrocinada sujeita-se a
regime jurídico previsto na lei nº 8.987/95.
B) A parceria público-privada é um contrato
administrativo de concessão, na modalidade
patrocinada ou administrativa.
C) A concessão administrativa tem por objeto
único o fornecimento de mão de obra,
fornecimento e instalação de equipamentos
ou execução de obra pública.
D) Nas PPPs a contraprestação do parceiro
público é devida a partir do início da
execução dos serviços, pagos por mediação
de etapas executadas.
E) Todas as alternativas estão corretas.

39. (Concurso
Farias
Brito/2018)
Assinale a alternativa CORRETA:
A) As concessões de serviço público
brasileiras não podem ter caráter de
exclusividade.
B) Nas concessões de serviços público
brasileiras a única fonte de recursos do
concessionários é a receita tarifária, sendo
vedada a possibilidade de fontes
alternativas de receita.
C) Desde que consignada no contrato de
concessão, é válida a previsão de
mecanismos privados para a resolução de
disputas relacionadas ao contrato,
inclusive arbitragem.
D) A concessão comum de serviço público
tem como modo de extinção: (i) termo
contratual,
(ii)
encampação,
(iii)
caducidade, (iv) rescisão por iniciativa do
concedente, (v) anulação bilateral e (vi) a
falência ou extinção da empresa
concessionária
e
falecimento
ou
incapacidade do titular, no caso de
empresa individual.
E) Todas as alternativas são INCORRETAS.
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