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Jantamos num bistrô do Recife. Na mesa à direita, um ca-
sal se distrai com os smartphones. A moça vez por outra mostra
imagens ao acompanhante. Apressado, o rapaz afasta os olhos do
seu aparelho, vê o que a esposa lhe aponta - reparei nas alianças
fornidas na mão esquerda -, faz comentários monossilábicos e re-
torna às próprias investigações. A moça, que me parece grávida
ou um pouco roliça, ri bastante, tentando chamar atenção do ma-
rido. Não tenho dúvida, os dois são casados, a aliança no dedo
esquerdo parece uma argola. O garçom traz a carta de vinhos e
ele pede cerveja. Ela prefere coca zero. Servem a entrada, uma
linguine de pupunha, com laranja, agrião, queijo de cabra holan-
dês e bottarga. O casal belisca a iguaria sem desligar-se das telas,
os dedos movendo-se nos teclados com a agilidade de um caixa
bancário contando cédulas. O garçom traz a segunda cerveja, ele
bebe, ela descansa as pernas sobre o sofá, está mesmo grávida, o
obstetra recomendou manter as pernas elevadas para evitar edema
e varizes. Contempla o futuro pai sentado à frente, esboça mostrar
algo, porém recua a meio caminho, o smartphone quase tocando a
linguine fria. Durante longo tempo os dois ficam mudos, como se
uma parede de blindex os separasse. O garçom traz os pratos, os
esposos interrompem a comunicação em rede e admiram o jantar
conceitual do chefe francês, fotografam, postam no facebook e
mastigam em silêncio.

Na mesa à esquerda, três mulheres sentam num sofá. Uma
delas, sozinha, se exercita freneticamente no seu smartphone com-
putador/ câmera fotográfica/ GPS/ conselheiro sentimental/ astró-
logo... As outras olham fotos num tablet. Por mais que alongue
o pescoço não consigo ver as imagens. Consolo-me dizendo que
não se trata de nada imperdível, pois as duas bocejam entediadas.
Dois homens sentados em cadeiras, de frente para as três mulheres,
falam animadamente de negócios, enquanto tomam vinho. Ao lado
deles, alheia a todo ambiente, uma jovem silenciosa contempla as
flores de um jarro pequeno.

Voo do Recife a Londrina, aguardo embarque durante quatro
horas no aeroporto de Guarulhos. Releio as cartas de Rilke a um
jovem poeta, sublinho com lápis que "se imaginarmos a existên-
cia do indivíduo como um quarto mais ou menos amplo, veremos
que a maioria não conhece senão um canto do seu quarto, um vão
de janela, uma lista por onde passeiam o tempo todo, para assim
possuir certa segurança". Passeio aborrecido entre pessoas que
também esperam aviões, ocupadas com aparelhos celulares de tec-
nologia infinita. Abandonei a leitura de O Som e a Fúria, porque
já não suportava o relato de um débil mental. Porém o traçado
das salas de espera por onde caminho, depois de ter revisado uma
conferência pela décima vez, não é menos maluco. Um rapaz senta
junto de mim, retira uma banana da mochila e come-a com sofre-
guidão. Gesto insólito, perfeito para um diálogo. Mas ele saca um
headphone da bolsa, liga-o no celular, acompanha com os pés a

música que eu não escuto, balbucia palavras em inglês.

Ninguém é mais saudável do que Benjy, o doidinho de Faulk-
ner, que chora por tudo. Também vou chorar, não prestam atenção
em mim. Ninguém olha para ninguém, ninguém escuta ninguém,
ninguém fala com ninguém, ninguém lê livros - o que seria pretexto
para um início de conversa -, todos com seus fones, os ouvidos ta-
pados para o mundo, os olhos recusando-se a ver o que não seja
uma tela. E se eu disser ao rapaz comedor de bananas que "so-
mente quem está preparado para tudo, quem não excluiu nada,
nem mesmo o mais enigmático, poderá viver sua relação com ou-
trem como algo de vivo, e ir até o fundo de sua própria existência?"
Ele irá rir e trocará de cadeira.

Onde se escondem os leitores brasileiros? É o tema de minha
conferência em Londrina e Curitiba. Nesse aeroporto eu não en-
xergo nenhum deles. Mas preciso ter essa resposta na ponta da
língua, uma conversa afiada que justifique o cansaço da viagem,
os trocados que me pagam. Onde estão os leitores invisíveis? Eles
são como as cidades de Calvino, chega-se a eles por caminhos
indiretos, percursos enviesados, sem jamais alcançar o âmago. "A
cidade de quem passa sem entrar é uma; é outra para quem é apri-
sionado e não sai mais dali". Ninguém entra na cidade dos livros.
Eu continuo preso nela, como um Sísifo ou Prometeu fazendo a
apologia da própria condenação.

Felizmente a aeronave. Logo mais o hotel, o quarto, a cama,
depois de um voo de 45 minutos. Sentados atrás de mim, o jovem
casal e a filhinha de meses. A menina gargalha precocemente, os
pais cochilam. Por que a menina ri? Ainda ignora a existência de
"uma lista"por onde passeará seus dias. Os pais certamente acre-
ditam que "em redor de nós não há armadilhas e laços, nada que
nos deva angustiar e atormentar". 45 minutos passam ligeiros. O
comissário de bordo anuncia que o avião iniciou descida, pede que
elevem os recostos das poltronas, recolham as mesinhas, desliguem
os aparelhos eletrônicos. A menina grita alucinada. Também sinto
dores nos ouvidos, sou como as crianças que não desenvolveram
completamente o sistema auditivo. Felizmente pousamos, os avi-
sos de atar cinto continuam acesos, os passageiros se apressam em
ligar os Smartphones, antes de abrirem as portas do avião. A me-
nininha volta a rir alto. Quando me levanto, cumprimento o casal.
Digo que sou médico, explico que os bebês choram nos pousos das
aeronaves porque sentem dores nos ouvidos. O casal troca olhares.
O pai explica que a filha costuma viajar e não sente nada. Ela gri-
tava porque tiveram de desligar o filminho que assistia no tablet.
Percebo a engenhoca religada. A criança ri, agita-se, bate na tela
com as mãozinhas. Uma princesa feliz para sempre no seu castelo
virtual, igualzinho aos contos de fada.
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01. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) O texto retrata um percurso feito pela voz nar-
rativa, tal percurso é:

A) Recife, São Paulo e Londrina;

B) Recife, Guarulhos e Londrina;

C) Recife, Londrina e Curitiba;

D) Recife, São Paulo e Curitiba;

E) Recife, Londrina e Curitiba.

02. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) Em uma leitura geral do texto podemos inferir
que:

A) As relações intersubjetivas passaram por relevantes e cons-
trutivas transformações, cada etapa da vida se adequa àquilo
que lhe é próprio;

B) Trata de uma reflexão subjetiva que não corresponde à reali-
dade objetiva e prática;

C) Por se tratar de um texto ficcional, apresenta diversos ele-
mentos caracterizadores da ficcionalidade;

D) Reflete uma verdadeira apologia ao mundo virtual;

E) Reverbera o estado do ser humano envolto às vicissitudes da
contemporaneidade; é o paradoxo entre virtual e real.

03. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) Ao longo da crônica, a voz narrativa utiliza
um mecanismo textual, chamado de intertextualidade,
ou seja, dialoga com outros textos.

Parte da literatura evocada é:

A) Estadunidense, theca, italiana, norte-americana e grega;

B) Grega, inglesa, francesa, espanhola e theca;

C) Grega, brasileira, portuguesa, norte-americana e italiana;

D) Grega, brasileira, espanhola, francesa e inglesa;

E) Estadunidense, francesa, portuguesa, grega e italiana.

04. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) Observe o fragmento e depois classifique sinta-
ticamente o termo destacado: A menina grita alucinada.

A) Predicativo do objeto;

B) Objeto indireto;

C) Objeto direto;

D) Adjunto adnominal;

E) Predicativo do sujeito.

05. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) O final da narrativa acontece de forma inu-
sitada, pois:

A) Apresenta uma decepção;

B) Demonstra um erro do médico;

C) Encerra-se de forma irônica;

D) Reflete a alegria infantil;

E) Tem um final feliz.

06. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) No excerto: É o tema de minha conferência
em Londrina... o termo destacado obedece às regras de
acentuação gráfica.

Das alternativas a seguir, marque a que recebe acento
pela mesma regra:

A) Máquina;

B) Líquido;

C) Série;

D) Juízes;

E) Lânguida.

07. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) No fragmento: O comissário de bordo anun-
cia que o avião iniciou descida.

O termo em destaque é classificado como:

A) Oração subordinada adjetiva restritiva;

B) Oração subordinada adjetiva explicativa;

C) Oração subordinada adverbial causal;

D) Oração subordinada substantiva objetiva direta;

E) Oração subordinada substantiva completiva nominal.

08. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) Durante longo tempo os dois ficam mudos, como
se uma parede de blindex os separasse.

O termo em destaque, é:

A) Artigo definido;

B) Artigo indefinido;

C) Pronome de tratamento;

D) Pronome pessoal;
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E) Pronome demonstrativo.

09. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) A regência verbal está errada em:

A) Esqueceu-se da esposa grávida;

B) Não simpatizei com ninguém no aeroporto;

C) A cena a que assisti foi deprimente;

D) Faltou-me completar minha explicação;

E) Aspiro um lugar em que se possa conversar.

10. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) Internet em excesso é para as
relações familiares. Essa é uma das muitas precauções
que tomar, se se quer conservar os afetos.

A opção que completa o enunciado é:

A) Mau, são precisas

B) Mau, é preciso

C) Má, é precisa;

D) Má, são precisas

E) Mal, é precisa.

NIVEL SUPERIOR - CONHECIMENTOS GERAIS

11. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) Sobre a Região Metropolitana do Cariri (RMC)
é Correto Afirmar:

I. De acordo com Rodrigues (2019), Uma Década após a cri-
ação, a Região Metropolitana do Cariri (RMC), apresentou
crescimento populacional vertiginoso e, hoje, ostenta a li-
derança entre todas as regiões metropolitanas no interior do
Nordeste com cerca de, 605 mil habitantes;

II. Juazeiro do Norte ganhou mais de cem mil habitantes em 28
anos e hoje concentra 45% da População da Região Metro-
politana do Cariri (RMC);

III. Podemos afirmar que todos os fatores que justificavam a im-
portância da criação da RMC foram contemplados, como
uma politica de integração com a gestão compartilhada de
problemas e descentralização econômica;

IV. Na Região Metropolitana do Cariri (RMC) possui muitas po-
tencialidades que se forem fomentadas e apoiadas contribuí-
ram para o desenvolvimento da RMC, como por exemplo:
Vocação Turística e Cultural, APA da Chapada do Araripe
e a Floresta Nacional do Araripe, Geopark Araripe, a Re-
serva hídrica, O funcionamento do Veículo Leve Sobre Tri-
lhos (VLT), O Distrito industrial e o Crescimento do Aero-
porto Orlando Bezerra de Menezes;

V. Já foi aprovado e está em execução o Plano de Desenvolvi-
mento Urbano Integrado (PDUI) que estabelece as diretrizes,
projetos e ações para região, servindo para seu desenvolvi-
mento sustentável e equilibrado.

A) As alternativas I, II e IV estão corretas;

B) As alternativas III e V são corretas;

C) As alternativas II, III e V são corretas;

D) As alternativas I e V são corretas;

E) As alternativas IV e V são corretas.

12. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) Falando sobre a Origem e evolução de Bar-
balha - CE é INCORRETO afirmar:

A) A cidade de Barbalha originou-se nas terras do Capitão Fran-
cisco Magalhães Barreto Sá, casado com dona Maria Polu-
cena de Abreu Lima.

B) De acordo com SILVA (1992) Fazia parte da Sesmaria, uma
área de vale, mais tarde denominada de Salamanca, na de-
pressão periférica da chapada, próximo à colina onde se ori-
ginou a cidades de Barbalha;

C) A Pecuária e a agricultura, nas terras Barbalhenses, a exem-
plo do Nordeste foram atividades que comandaram todo o
processo de ocupação. Com vistas a essas atividades, se
realizavam as doações de terras e os arrendamentos;

D) Em 1859, com a chegada de novas famílias procedentes de
localidades mais desenvolvidas , a vila de Barbalha ganhou
construções residenciais e comerciais com novos estilos ar-
quitetônicos, diferenciadas , a exemplo do sobrado que Sr.
Antônio Manoel Sampaio construiu, ocupando uma área de
850m2, cuja arquitetura se assemelhava a dos sobrados de
Recife - PE;

E) Podemos afirmar que durante os séculos XVIII e XIX na
Região do Cariri e especialmente em Barbalha, houve uma
grande utilização de escravos, principalmente atribuída a co-
mercialização de rapadura que atendia todo Nordeste.

13. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) A produção Industrial do Município de Bar-
balha na atualidade é formada por firmas e/ou fábricas
de médio porte produtoras de calcados, vestuários, cerâ-
micas e cimento.

Marque a alternativa correta que se refere à indústrias
em pleno funcionamento no município.

A) Usina Manoel Costa e Silva (AÇUSA), Indústria Barba-
lhense de Cimento Portland - IBACIP e Movimento Frutical
LTDA;
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B) IBK - Indústria de Borracha e Calçados Kaiana, Itapuí Bar-
balhense Indústria de Cimento S. A - ITAPUÍ S.A e Indústria
Química e Farmacêutica - FARMACE;

C) Usina Manoel Costa e Silva (AÇUSA), Movimento Frutical
LTDA e Indústria Química e Farmacêutica - FARMACE;

D) IBK - Indústria de Borracha e Calçados Kaiana, Indústria
Barbalhense de Cimento Portland - IBACIP e Usina Manoel
Costa e Silva (AÇUSA);

E) Indústria Química e Farmacêutica - FARMACE, Usina Ma-
noel Costa e Silva (AÇUSA) e Movimento Frutical LTDA.

14. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) Os Principais Direitos dos Cidadãos estão pre-
sentes na Constituição Federal do Brasil 1988.

Marque uma única alternativa INCORRETA.

A) Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a não ser
em virtude da lei;

B) Exercer a cidadania plena não garante direitos civis, políti-
cos e sociais;

C) De forma bem simples, podemos definir cidadão como um
habitante de um estado livre, com direitos civis e políticos;

D) O pensamento, as crenças e cultos religiosos são livres;

E) O trabalho e a profissão são livres;

15. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) Qual o Ministro do Governo Bolsonaro que
em 2020 falou:

"As Universidades que em vez de procurar melhorarem
o desempenho acadêmico, estiverem fazendo balbúrdia,
terão verbas reduzidas".

A) Marcos Pontes;

B) Sergio Moro;

C) Paulo Guedes;

D) Abraham Weintraub;

E) Damares Alves

16. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) De acordo com o Artigo XVIII da Declara-
ção Universal dos Direitos Humanos: "Todo ser humano
tem direito à liberdade de pensamento, consciência e reli-
gião..."Este direito inclui as opções elencadas, EXCETO:

A) A liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de
manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância.

B) Liberdade de manifestar essa crença em particular para não
interferir nos direitos sociais de outros cidadãos.

C) Crentes teístas, não-teístas, agnósticos e ateístas.

D) Exceto aqueles que confessam religião ou crença Islâmica:
Xiita e Sunitas.

E) Afirmar que crentes de todas as religiões tem os seus direitos
garantidos pelo Estado.

17. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) Depois da Arábia Saudita, que país mais vem
sofrendo com um surto da Síndrome Respiratória do
Médio Oriente (Mers)?

A) Turquia

B) China

C) Líbia

D) Coreia do Sul

E) Itália

18. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) De acordo com a ACNUR, Agência da ONU
para refugiados: "O ano de 2018 foi o maior em número
de solicitações de reconhecimento de condição de refu-
giado. Isso porque o fluxo venezuelano de deslocamento
aumentou exponencialmente. No total, foram mais de 80
mil solicitações no ano passado, sendo 61.681 de venezu-
elanos".

Os estados brasileiros mais solicitados para receber refu-
giados são:

A) Roraima, Amazonas, São Paulo

B) Roraima, Pará, Amapá

C) Pará, Rondônia, Acre

D) São Paulo, Rio de Janeiro, Mato grosso

E) São Paulo, Amazonas, Acre

19. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) Que país anunciou um projeto de lei que vai
impor censura prévia ao jornalismo digital?

A) Coreia do Norte

B) China

C) Cuba

D) Brasil

E) Venezuela
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20. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) Em plebiscito histórico, os britânicos decidem
deixar a União Europeia, abrindo um período de incer-
tezas para o país e para o maior bloco econômico do
planeta. O resultado final foi apertado, com uma dife-
rença de menos de 4% em favor do Brexit.

Sobre a conjuntura atual da União Europeia e a saída
britânica do bloco é CORRETO afirmar que:

A) Os parlamentares britânicos deram sua aprovação final ao
texto que permitiu o Reino Unido a deixar a União Europeia
em 31 de janeiro de 2019.

B) A saída de um país membro do bloco não é um fato inédito,
já tendo ocorrido com a Ucrânia em um processo de ruptura
que durou dois anos.

C) Em uma votação histórica de 330 votos a favor e 229 contra,
após 10 anos e meio de crise. Fato que permite a circulação
de cidadãos europeus e britânicos entre Reino Unido e União
Europeia.

D) O Brexit não afetará os acordos comerciais unilaterais do
Reino Unido com o bloco, nem as exportações e empregos
gerados pela cadeia produtiva.

E) Caso não haja acordo com a UE, no período de transição, o
Reino Unido passa a seguir os termos da Organização Mun-
dial de Comércio e, produtores e importadores britânicos
passam a pagar tarifas que hoje não existem para vender e
comprar produtos europeus.

REGIMENTO INTERNO / LEI ORGÂNICA

21. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) Assinale a alternativa CORRETA: Segundo
a Lei Orgânica do Município de Barbalha, será decla-
rado vago pela Câmara Municipal o cargo de Prefeito
quando:

A) ocorrer falecimento, renúncia condenação por crime de res-
ponsabilidade, transitada em julgado, em última instância,
deixa de tomar posse, sem motivo justo, aceito pela Câmara,
dentro do prazo de quinze dias; infringir a Lei Orgânica, per-
der os direitos políticos.

B) ocorrer falecimento, renúncia ou condenação por crime de
responsabilidade, transitada em julgado, em última instân-
cia, deixa de tomar posse, sem motivo justo, aceito pela Câ-
mara, dentro do prazo de dez dias; infringir a Lei Orgânica,
perder os direitos políticos.

C) ocorrer falecimento, renúncia ou condenação por crime de
responsabilidade, transitada em julgado, em última instân-
cia, deixa de tomar posse, sem motivo justo, aceito pela Câ-
mara, dentro do prazo de cinco dias; infringir a Lei Orgânica,
perder os direitos políticos.

D) ocorrer falecimento, renúncia e condenação por crime de
responsabilidade, transitada em julgado, em última instân-
cia, deixa de tomar posse, sem motivo justo, aceito pela Câ-
mara, dentro do prazo de vinte dias; infringir a Lei Orgânica,
perder os direitos políticos.

E) ocorrer falecimento, renúncia ou condenação por crime de
responsabilidade, transitada em julgado, em última instân-
cia, deixa de tomar posse, sem motivo justo, aceito pela Câ-
mara, dentro do prazo de dez dias; infringir a Lei Orgânica,
perder os direitos políticos e civis.

22. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) Assinale a alternativa INCORRETA: Segundo
a Lei Orgânica do Município de Barbalha caberá ao
Prefeito:

A) representar o município, executar as deliberações da Câmara
Municipal, dirigir, fiscalizar e defender os interesses do mu-
nicípio e adotar, de acordo com a lei, todas as medidas ad-
ministrativas de utilidade pública.

B) garantir recursos orçamentários para recuperação de habita-
ção da população de baixa renda, e que estas tenham, pelo
menos cobertas de telha e piso de cimento.

C) criar, delimitar e manter sob todas funções o perímetro ur-
bano, na sede do Município, distritos e vilas Decretar a desa-
propriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse
social.

D) conceder licenças para linhas de ônibus e de transporte al-
ternativo no Município, somente mediante aprovação da Câ-
mara Municipal.

E) deve governar na sede do Município, onde também devem
funcionar as secretarias municipais.

23. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) Assinale a alternativa INCORRETA: Segundo
a Lei Orgânica do Município de Barbalha compete a
Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito:

A) legislar sobre todas as matérias atribuídas explícita ou im-
plicitamente ao Município pelas Constituições da União e
do Estado, as leis em geral, a Lei Orgânica, especialmente
sobre o exercício dos poderes municipais.

B) deliberar sobre empréstimos e operações de crédito, a forma
e os meios de seu pagamento e as respetivas aplicações, res-
peitada a legislação em vigor.

C) autorizar nos termos da lei, a dívida do Município, cancelar a
suspensão de sua cobrança e a revelação do ônus e dos juros.

D) legislar sobre a concessão de serviços públicos do Municí-
pio.
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E) decidir, sobre a criação de empresas públicas, empresas de
economia mista, autarquia e fundações públicas.

24. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) Assinale a alternativa INCORRETA. Segundo
a Lei Orgânica do Município de Barbalha, quanto a Lei
Orçamentária podemos afirmar que:

A) é de iniciativa do executivo e estabelecerá o plano plurianual,
as diretrizes orçamentárias e plano anual.

B) as disponibilidades de caixa do Município, de suas autar-
quias, fundações e das empresas por ele contratadas serão
depositadas em instituições financeiras privadas.

C) nenhuma lei que crie ou aumente despesas será executada
sem que nela exista a indicação do recurso para atendimento
ao correspondente encargo.

D) nenhuma despesa será ordenada ou satisfeita, sem que exis-
tam recursos disponíveis e crédito votado pela Câmara Mu-
nicipal, salvo o que correr por conta de crédito extraordiná-
rio.

E) a lei orçamentária anual, compreende: orçamento fiscal do
executivo e do legislativo, seus fundos, órgãos da adminis-
tração direta e indireta, incluindo as funções mantidas pelo
poder público; orçamento de investimento das empresas de
que participe o Município e o orçamento da seguridade so-
cial.

25. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) Assinale a alternativa CORRETA: Segundo
a Lei Orgânica do Município de Barbalha, quanto ao
processo legislativo podemos afirmar:

A) as emendas parlamentares ao projeto de lei orçamentária
anual serão aprovadas no limite de um inteiro por cento
da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado
pelo Executivo Municipal.

B) as emendas parlamentares ao projeto de lei orçamentária
anual serão aprovadas no limite de dois inteiro por cento
da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado
pelo Executivo Municipal.

C) as emendas parlamentares ao projeto de lei orçamentária
anual serão aprovadas no limite de um inteiro por cento da
receita corrente prevista no projeto encaminhado pelo Exe-
cutivo Municipal.

D) as emendas parlamentares ao projeto de lei orçamentária
anual serão aprovadas no limite de um inteiro por cento
da receita corrente líquida prevista no projeto do legislativo
Municipal.

E) as emendas parlamentares ao projeto de lei orçamentária
anual serão aprovadas no limite de um vírgula cinco por
cento da receita corrente líquida prevista no projeto enca-
minhado pelo Executivo Municipal.

26. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) Assinale a alternativa CORRETA. Segundo
a Lei Orgânica do Município de Barbalha não perderá o
mandato o Vereador que estiver:

A) investido no cargo de secretario municipal ou equivalente,
licenciado pela Casa por motivo de doença, ou para tratar,
com remuneração, de interesse particular, desde que, nesse
caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte e um dias
por sessão legislativa.

B) investido no cargo de secretario municipal ou equivalente e
membro de comissão, licenciado pela Casa por motivo de
doença, ou para tratar, com remuneração, de interesse par-
ticular, desde que, nesse caso, o afastamento não ultrapasse
cento e vinte e um dias por sessão legislativa.

C) investido no cargo de secretario municipal ou equivalente ,
licenciado pela Casa por motivo de doença, ou para tratar,
sem remuneração, de interesse particular, desde que, nesse
caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte e um dias
por sessão legislativa.

D) investido no cargo de secretario municipal ou equivalente ,
licenciado pela Casa por motivo de doença, ou para tratar,
sem remuneração, de interesse particular, desde que, nesse
caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por ses-
são legislativa.

E) investido no cargo de secretario municipal ou equivalente,
licenciado pela Casa por motivo de doença, ou para tratar,
com remuneração, de interesse particular, desde que, nesse
caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte e um dias
por cada legislatura.

27. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) 27.Assinale a alternativa CORRETA: Segundo
a Lei Orgânica do Município de Barbalha os Vereadores
não poderão desde a expedição do diploma:

A) firmar ou manter contrato, aceitar ou exercer cargo, função
ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis
"ad nuntum"com pessoa jurídica de direito público, autar-
quia, empresa pública, sociedade de economia mista ou em-
presa concessionária de serviço público.

B) firmar ou manter contrato, aceitar ou exercer cargo, função
ou emprego remunerado, inclusive os que sejam admissíveis
"ad nuntum"com pessoa jurídica de direito público e privado
autarquia, empresa pública, instituições financeiras, socie-
dade de economia mista ou empresa concessionária de ser-
viço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas
uniformes.

C) firmar ou manter contrato, aceitar ou exercer cargo, função
ou emprego remunerado, inclusive os que sejam admissíveis
"ad nuntum"com pessoa jurídica de direito público, funda-
ções privadas, autarquia, empresa pública, sociedade de eco-
nomia mista ou empresa concessionária de serviço público,
salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes.
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D) firmar ou manter contrato, aceitar ou exercer cargo, função
ou emprego remunerado, inclusive os que sejam admissíveis
"ad nuntum"com pessoa jurídica de direito público, autar-
quia, empresa pública, sociedade de economia mista ou em-
presa concessionária de serviço público, salvo quando o con-
trato obedecer a cláusulas uniformes.

E) firmar ou manter contrato, aceitar ou exercer cargo, função
ou emprego remunerado, inclusive os que sejam admissíveis
"ad nuntum", de secretario municipal, com pessoa jurídica
de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de
economia mista ou empresa concessionária de serviço pú-
blico, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas unifor-
mes.

28. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) Assinale a alternativa CORRETA. Segundo o
Regimento Interno da Câmara Municipal de Barbalha,
as funções legislativas da Câmara Municipal, consistem
em:

A) na elaboração de emendas à Lei Orgânica Municipal, leis
complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e re-
soluções sobre quaisquer matérias de competência do muni-
cípio.

B) na elaboração de emendas à Lei Orgânica Municipal, leis
complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e re-
soluções sobre quaisquer matérias de competência do muni-
cípio, bem como na apreciação de medidas provisórias.

C) na elaboração de emendas à Lei Orgânica Municipal, leis
complementares, leis ordinárias, decretos legislativos sobre
quaisquer matérias de competência do município, bem como
na apreciação de medidas provisórias.

D) na elaboração de emendas à Lei Orgânica Municipal, leis
complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e por-
tarias sobre quaisquer matérias de competência do municí-
pio, bem como na apreciação de medidas provisórias.

E) na elaboração de emendas à Lei Orgânica Municipal, leis
complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e de-
cretos leis sobre quaisquer matérias de competência do mu-
nicípio, bem como na apreciação de medidas provisórias.

29. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) Assinale a alternativa CORRETA. Segundo o
Regimento Interno da Câmara Municipal de Barbalha,
as funções de fiscalização financeira da Câmara Munici-
pal, consistem em:

A) no exercício do controle da administração local, principal-
mente quanto a execução orçamentária e o julgamento das
contas de Governo apresentadas pelo Prefeito e Secretários,
mediante do Tribunal de contas dos Municípios, hoje Tribu-
nal de Contas do Estado.

B) no exercício do controle da administração local, principal-
mente quanto a execução orçamentária e o julgamento das
contas de Governo apresentadas pelo Prefeito, mediante do
Tribunal de contas dos Municípios, hoje Tribunal de Contas
do Estado.

C) no exercício do controle da administração local, principal-
mente quanto a execução orçamentária e o julgamento das
contas de Governo apresentadas pelo Prefeito, Vice Prefeito
e Secretários, mediante do Tribunal de contas dos Municí-
pios, hoje Tribunal de Contas do Estado.

D) no exercício do controle da administração local, principal-
mente quanto a execução orçamentária e o julgamento das
contas de Governo apresentadas pelo Prefeito, Presidente da
Câmara Municipal e Secretários, mediante do Tribunal de
contas dos Municípios, hoje Tribunal de Contas do Estado.

E) no exercício do controle da administração local, principal-
mente quanto a execução orçamentária e fiscal o julgamento
das contas de Governo apresentadas pelo Prefeito e Secre-
tários, mediante do Tribunal de contas dos Municípios, hoje
Tribunal de Contas do Estado.

30. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) Assinale a alternativa INCORRETA. Segundo
o Regimento Interno da Câmara Municipal de Barba-
lha, quanto à sessão especial de instalação e posse dos
Vereadores eleitos, é correto afirmar que:

A) prestado o compromisso pelo Presidente, o Vereador Secre-
tario ad hoc fará a chamada nominal de cada Vereador, que
declarará: "assim o prometo".

B) o Vereador que não tomar posse na sessão prevista no artigo
11 do Regimento Interno, deverá fazê-lo no prazo de trinta
(30) dias, salvo motivo justo aceito pela Câmara Municipal,
e prestará o compromisso individual utilizando a fórmula do
artigo 11.

C) no prazo de dez (10) dias após a posse, os Vereadores apre-
sentarão declaração de bens, repetida quando do término do
mandato, sendo ambas transcritas em livro próprio, resumi-
das em atas e divulgadas para conhecimento de todos.

D) o Vereador que se encontrar em situação incompatível com
o exercício do mandato não poderá empossar-se sem prévia
comprovação da desincompatibilização, o que se dará, im-
preterivelmente, no prazo de trinta (30) dias.

E) seguir-se-á às orações a eleição da Mesa na qual somente
poderão votar ou ser votados os Vereadores empossados.

31. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) Assinale a alternativa CORRETA. Conforme
o Regimento Interno da Câmara Municipal de Barbalha
quanto à eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal
é correto afirmar que:
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A) para eleição da Mesa será obrigatório o registro individual
para o cargo pretendido que será protocolado na Secretaria
deste Poder até 36 (trinta e seis) horas antes da realização
da eleição, obedecido ao horário de expediente da Câmara
Municipal.

B) para eleição da Mesa será obrigatório o registro individual
para o cargo pretendido que será protocolado na Secretaria
deste Poder até 24 (vinte e quatro) horas antes da realização
da eleição, obedecido ao horário de expediente da Câmara
Municipal.

C) para eleição da Mesa será obrigatório o registro individual
para o cargo pretendido que será protocolado na Secretaria
deste Poder até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização
da eleição, obedecido ao horário de expediente da Câmara
Municipal.

D) para eleição da Mesa será obrigatório o registro individual
para o cargo pretendido que será protocolado na Secretaria
deste Poder até 12 (doze) horas antes da realização da elei-
ção, obedecido ao horário de expediente da Câmara Munici-
pal modificativa que visa alterar a redação de outra.

E) para eleição da Mesa será obrigatório o registro individual
para o cargo pretendido que será protocolado na Secretaria
deste Poder até 08 (oito) horas antes da realização da eleição,
obedecido ao horário de expediente da Câmara Municipal.

32. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) Assinale a alternativa CORRETA. Conforme
o Regimento Interno da Câmara Municipal de Barbalha
quanto às comissões parlamentares de inquérito.

A) a Câmara dos Vereadores, a requerimento de dois terços de
seus membros, instituirá Comissão parlamentar de Inquérito
para apuração de fato determinado e por prazo certo, a qual
terá poderes de investigação próprio das autoridades judici-
ais, além de outros previstos em lei e neste regimento.

B) a Câmara dos Vereadores, a requerimento de um terço de
seus membros, instituirá Comissão parlamentar de Inquérito
para apuração de fato determinado e por prazo certo, a qual
terá poderes de investigação próprio das autoridades judici-
ais, além de outros previstos em lei e neste regimento.

C) a Câmara dos Vereadores, a requerimento de um terço de
seus membros, instituirá Comissão parlamentar de Inquérito
para apuração de fato indeterminado e por prazo certo, a qual
terá poderes de investigação próprio das autoridades judici-
ais, além de outros previstos em lei e neste regimento.

D) a Câmara dos Vereadores, a requerimento de dois terços de
seus membros, instituirá Comissão parlamentar de Inquérito
para apuração de fato indeterminado e por prazo certo, a qual
terá poderes de investigação próprio das autoridades judici-
ais, além de outros previstos em lei e neste regimento.

E) a Câmara dos Vereadores, a requerimento de um terço de
seus membros, instituirá Comissão parlamentar de Inquérito
para apuração de fato determinado e por prazo certo, a qual
não terá poderes de investigação próprio das autoridades ju-
diciais, excetos os previstos em lei e neste regimento.

33. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) Assinale a alternativa INCORRETA. Conforme
o Regimento Interno da Câmara Municipal de Barbalha,
quanto ao funcionamento das comissões permanentes,
podemos afirmar que:

A) as comissões permanentes, logo que constituídas, reunir-se-
ão para eleger os respectivos Presidentes e Vice-Presidentes
e prefixar os dias em que se reunirão ordinariamente.

B) as comissões permanentes não poderão se reunir, salvo para
emitirem parecer em matéria sujeita a regime de urgência
especial, no período destinado a ordem do dia da Câmara,
quando então a sessão Plenária será suspensa, de ofício, pelo
Presidente da Câmara.

C) as comissões permanentes poderão reunir-se extraordinaria-
mente, sempre que necessário, presentes pelos menos dois
(dois) de seus membros, devendo para tanto, ser convocada
pelo Presidente da Câmara Municipal.

D) poderão as comissões solicitar, ao Plenário, a requisição ao
Prefeito das informações que julgarem necessárias, desde
que se refiram a proposições sob a sua apreciação, caso em
que o prazo para emissão de parecer ficará automaticamente
prorrogado por tantos dias quanto restarem para o seu esgo-
tamento.

E) o parecer da comissão deverá ser assinado por todos os seus
membros, sem prejuízo da apresentação de voto vencido,
quando o requeira o seu autor ao Presidente da Comissão
e esta defira o requerimento.

34. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) Assinale a alternativa CORRETA Conforme o
Regimento Interno da Câmara Municipal de Barbalha,
quanto a apresentação e retirada de proposição podemos
afirmar que:

A) as emendas e subemendas serão apresentadas à Mesa até
vinte e quatro (24) horas antes do início da sessão em cuja
ordem do dia se ache incluída a proposição a que se referem,
para fins de sua publicação, a não ser que sejam oferecidas
por ocasião dos debates; ou se tratar de projeto em regime de
urgência; ou quando estejam assinadas pela maioria absoluta
dos Vereadores.

B) as emendas e subemendas serão apresentadas à Mesa até
quarenta e oito (48) horas antes do início da sessão em cuja
ordem do dia se ache incluída a proposição a que se referem,
para fins de sua publicação, a não ser que sejam oferecidas
por ocasião dos debates; ou se tratar de projeto em regime de
urgência; ou quando estejam assinadas pela maioria absoluta
dos Vereadores.
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C) as emendas e subemendas serão apresentadas à Mesa até
trinta e seis (36) horas antes do início da sessão em cuja or-
dem do dia se ache incluída a proposição a que se referem,
para fins de sua publicação, a não ser que sejam oferecidas
por ocasião dos debates; ou se tratar de projeto em regime de
urgência; ou quando estejam assinadas pela maioria simples
dos Vereadores.

D) as emendas e subemendas serão apresentadas à Mesa até
quarenta e oito (48) horas antes do início da sessão em cuja
ordem do dia se ache incluída a proposição a que se referem,
para fins de sua publicação, a não ser que sejam oferecidas
por ocasião dos debates; ou se tratar de projeto em regime de
urgência; ou quando estejam assinadas pela maioria simples
dos Vereadores.

E) as emendas e subemendas serão apresentadas à Mesa até
quarenta e oito (48) horas antes do início da sessão em cuja
ordem do dia se ache incluída a proposição a que se referem,
para fins de sua publicação, a não ser que sejam oferecidas
por ocasião dos debates; ou se tratar de projeto em regime de
urgência; ou quando estejam assinadas pela maioria de 2/3
(dois terços) dos Vereadores.

35. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) Assinale a alternativa CORRETA. Conforme
o Regimento Interno da Câmara Municipal de Barbalha
quanto às sessões ordinárias podemos afirmar:

A) a ata da sessão anterior ficará à disposição dos Vereadores,
para verificação, quarenta e oito (48) horas antes da sessão
seguinte; ao iniciar-se esta, o Presidente colocará a ata em
discussão e , não sendo retificada ou impugnada, será consi-
derada aprovada, independentemente de votação.

B) a ata da sessão anterior ficará à disposição dos Vereadores,
para verificação, quarenta e oito (48) horas antes da sessão
seguinte; ao iniciar-se esta, o Presidente colocará a ata em
discussão e, não sendo retificada ou impugnada, será consi-
derada aprovada, imprescindindo de votação.

C) a ata da sessão anterior ficará à disposição dos Vereadores,
para verificação, vinte e quatro (24) horas antes da sessão
seguinte; ao iniciar-se esta, o Presidente colocará a ata em
discussão e , não sendo retificada ou impugnada, será consi-
derada aprovada, independentemente de votação.

D) a ata da sessão anterior ficará à disposição dos Vereadores,
para verificação, quarenta e oito (48) horas antes da sessão
seguinte; ao iniciar-se esta, o Presidente colocará a ata em
discussão e , não sendo ratificada ou impugnada, será consi-
derada aprovada, independentemente de votação.

E) a ata da sessão anterior ficará à disposição dos Vereadores,
para verificação, setenta e duas horas (72) horas antes da
sessão seguinte; ao iniciar-se esta, o Presidente colocará a
ata em discussão e , não sendo retificada ou impugnada, será
considerada aprovada, independentemente de votação.

NIVEL SUPERIOR - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

36. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) Fundado nos princípios da dignidade da pessoa
humana e nos termos da Constituição Federal Brasileira
de 1988, é correto afirmar:

A) Os filhos biológicos têm prioridade sobre os filhos adotados
e essas diferenças não são consideradas como designações
discriminatórias relativas à filiação.

B) São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos,
sujeitos às normas da legislação especial.

C) A adoção será assistida pelo Poder Público, que deverá obri-
gatoriamente e na forma da lei, proibir a sua efetivação por
parte de estrangeiros.

D) A lei não reconhece como entidade familiar a comunidade
formada por qualquer dos pais e seus descendentes.

E) Para efeito da proteção do Estado à família, é reconhecida
a união estável entre o homem e a mulher que tenha gerado
descendentes, devendo a lei facilitar sua conversão em casa-
mento.

37. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) No âmbito da administração pública, o poder
de polícia sofre algumas limitações objetivando coibir ex-
cessos das autoridades, portanto deve observar sempre:

A) A necessidade, a discricionariedade e a proporcionalidade.

B) A discricionariedade, a proporcionalidade e coercibilidade.

C) A coercibilidade, proporcionalidade e eficácia.

D) A proporcionalidade, discricionariedade e eficácia.

E) A necessidade, proporcionalidade e eficácia.

38. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) A soberania popular será exercida através do
sufrágio universal pelo voto direto e secreto, assim de-
termina a Carta Magna Federal de 1988. Neste sentido
assinale a opção correta.

A) São condições obrigatórias de elegibilidade: a nacionalidade
brasileira, o alistamento eleitoral, o pleno exercício dos di-
reitos politico, domicilio eleitoral na circunscrição e filiação
partidária e idade mínima conforme previsão constitucional.

B) São inelegíveis os maiores de sessenta anos, os analfabetos
e os inalistáveis.

C) São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o/a côn-
juge, o companheiro (a), os parentes consanguíneos ou afins
até o terceiro grau ou por adoção.

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CÂMARA DE BARBALHA

9



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR-SECITECE
UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA
COMISSÃO EXECUTIVA DE VESTIBULAR-CEV

D) A soberania popular será exercida pelo voto direto e secreto
mediante referendo, plebiscito, iniciativa popular, ação po-
pular.

E) A cassação de direito políticos ocorrerá somente nos casos
de cancelamento da naturalização, condenação criminal, am-
bas por sentença transitada em julgado,

39. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) No que diz respeito aos direitos e às garantias
fundamentais, assim como aos direitos difusos e coleti-
vos dispostos na Constituição Federal Brasileira de 1988,
assinale a alternativa correta:

A) O mandado de injunção é o meio processual adequado para
questionar a falta de norma reguladora que torne inviável o
exercício dos direitos e liberdades constitucionais.

B) É facultado ao cidadão que tenha interesse na causa,
habilitar-se como litisconsorte ou assistente da ação popu-
lar.

C) Em qualquer hipótese de desistência ou abandono da causa
por associação legitimada, o Ministério Público assumirá a
legitimidade ativa na ação civil pública.

D) Não cabe o habeas data se houve recusa de informações,
devidamente fundamentada pela autoridade administrativa.

E) Incide a condenação de honorários advocatícios nas ações de
habeas corpus e habeas data.

40. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) Nos termos da Constituição Federal Brasileira
de 1988, a assistência social é garantida a quem dela ne-
cessite. Neste sentido, é correto afirmar que a pessoa
idosa ou com deficiência fará jus a:

A) beneficio mensal no valor de um salario mínimo, desde que
comprove não possuir meios de prover a própria manuten-
ção, independentemente de sua contribuição à seguridade so-
cial.

B) 50% do valor de um salário mínimo de benefício mensal,
desde que comprove renda per capita de no máximo um sa-
lario mínimo, independentemente de sua contribuição à se-
guridade social.

C) 70% um salário mínimo de benefício mensal, desde que
comprove não possuir meios de prover à própria manutenção
e tenha contribuído por no mínimo um ano com a seguridade
social.

D) um salário mínimo de benefício mensal, independentemente
de comprovação da capacidade de prover à sua manutenção
desde que tenha contribuído por cinco anos para a seguridade
social.

E) 50% de um salário mínimo de benefício mensal, indepen-
dentemente de comprovação da incapacidade de prover à
própria manutenção, desde que comprovada contribuição à
seguridade social por no mínimo cinco anos.

41. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) A Constituição Federal Brasileira de 1988 as-
segura á todo cidadão (ã) os chamados remédios consti-
tucionais que, na forma da lei, são gratuitas as seguintes
ações:

A) Habeas corpus e Habeas data.

B) Mandado de injunção e ação popular.

C) Ação popular e ação civil pública.

D) Mandado de segurança e Habeas corpus.

E) Habeas data e Mandado de segurança.

42. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) Em relação aos direitos e garantias previstos
na Constituição Federal Brasileira de 1988, assinale a
alternativa correta:

A) É livre a expressão intelectual, artística, cientifica e de co-
municação salvo aquelas que atentem contra o Estado De-
mocrático.

B) A criação de associações e de cooperativas depende de auto-
rização na forma da lei, portanto ninguém poderá ser com-
pelido a associar-se ou permanecer associado.

C) A manifestação de pensamento é livre, porém é vedado o
anonimato, resguardando-se o sigilo da fonte quando se tra-
tar de matéria jornalística.

D) O patrocínio da defesa do consumidor pelo Estado esta dis-
posto em lei complementar.

E) Todos podem reunir-se pacificamente em lugares abertos ao
público, portando armas, exigido apenas prévio aviso à au-
toridade competente.

43. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) Nos termos do caput do art. 5º. da Consti-
tuição Federal Brasileira de 1988, entende-se que: Todos
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer na-
tureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País

A) a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será re-
gulada, em qualquer hipótese, pela legislação brasileira.

B) o seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário,
e o alistamento eleitoral.

C) o pleno exercício dos direitos políticos uma vez que a lei
proíbe qualquer distinção entre brasileiros natos e naturali-
zados.

D) a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade,
à segurança e à propriedade.
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E) a criação de cultos religiosos ou igrejas, subvencionados pe-
los Estados e pelos Municípios.

44. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) No âmbito da politica urbana prevista na
CF/88, assinale a opção correta.

A) As desapropriações com pagamento mediante titulo da dí-
vida pública de emissão previamente aprovado pelo senado
federal, com prazo de resgate de até quinze anos, em parce-
las anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da
indenização e dos juros legais.

B) Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

C) Aqueles que possuírem como sua área urbana de até duzen-
tos e vinte e cinco metros quadrados, por cinco anos, initer-
ruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia
ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio desde para que
não possua outro imóvel rural ou urbano.

D) Os imóveis públicos serão adquiridos por usucapião desde
que não cumpram a função social.

E) As cidades com mais de trinta mil habitantes devem possuir
plano diretor aprovado pela câmara municipal.

45. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) No âmbito dos princípios constitucionais da
atividade econômica e da politica agrícola e fundiária é
correto afirmar:

A) Compete aos Estados desapropriar por interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cum-
prindo sua função social.

B) As benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias serão inde-
nizadas em dinheiro.

C) São isentas de impostos federais, estaduais, exceto os muni-
cipais as operações de transferência de imóveis desapropria-
dos para fins de reforma agraria.

D) O decreto que declarar o imóvel como de interesse social
para fins de reforma agrária, autoriza a União a propor a ação
de desapropriação.

E) Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela re-
forma agraria receberão títulos de domínio ou de concessão
de uso, inegociável pelo prazo de cinco anos.

46. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) Na sistemática constitucional, o processo ci-
vil se assenta nos valores e normas fundamentais. Neste
sentido é correto afirmar:

A) O processo será sempre iniciado pela parte com fundamento
no princípio dispositivo.

B) O princípio do impulso oficial somente será utilizado em ra-
zão de inércia da parte.

C) O princípio da inafastatabilidade da jurisdição garante ao ci-
dadão a apreciação de suas demandas pelo poder judiciário.

D) É dever do Estado evitar formas alternativas de solução de
conflitos, salvo quando suscitadas pela parte.

E) O princípio da cooperação faculta ao juiz e aos litigantes a
busca de solução que melhor atenda aos interesses dos liti-
gantes.

47. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) A Administração Pública rege-se por vários
princípios, dentre os quais, os princípios da eficiência e
da moralidade. Sendo correto afirmar em relação a estes
que:

A) Permitem interpretação do seu conteúdo sem observância da
lei formal dada a capacidade de abrangência e de ajuste ao
caso concreto.

B) Não se subordinam ao controle dos órgãos externos em razão
da subjetividade dos seus conteúdos.

C) Sobrepõem-se aos demais princípios administrativos, em ra-
zão do conteúdo de interesse público transversal que expres-
sam.

D) Submetem-se ao controle pelo tribunal de contas, ao qual
também é dado inferir conteúdo de economicidade aos atos
e contratos administrativos.

E) Não admitem o controle judicial quando tiverem sido o fun-
damento da edição de atos e celebração de contratos admi-
nistrativos.

48. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) Como disciplina a Constituição Federal Bra-
sileira de 1988, em relação à administração publica é
correto afirmar.

A) O prazo de validade do concurso público será de até um ano,
prorrogável uma vez, por igual período.

B) É vedado a todo servidor público civil o direito à livre asso-
ciação sindical.

C) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis ape-
nas aos brasileiros que preencham os requisitos estabeleci-
dos em lei, sendo vedada, em qualquer hipótese, a contrata-
ção de estrangeiros.

D) É admitida a contratação por tempo determinado para aten-
der a necessidade temporária de excepcional interesse pú-
blico, de acordo com os casos estabelecidos em lei.

E) São estáveis após dois anos de efetivo exercício os servido-
res nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude
de concurso público.
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49. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) Uma determinada autoridade, legalmente in-
vestida no cargo e gozando de atribuições legais, deter-
mina a interdição de um estabelecimento comercial do
ramo de alimentos em virtude da existência nas suas
dependências de uma grande quantidade de lixo, o que
acarretaria risco sanitário. A referida atitude exempli-
fica:

A) O poder normativo, in concreto.

B) O poder discricionário exercido nos limites das competên-
cias e atribuições legais da autoridade.

C) O poder de controle que se fundamenta no interesse da cole-
tividade.

D) O poder de policia dotado de autoexecutoriedade.

E) O poder normativo, próprio da administração publica.

50. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) A capacidade processual pressupõe o exercí-
cio de direitos, mas há hipótese em que a pessoa está
impossibilitada de exercê-lo em plenitude. Neste sentido,
assinale a opção correta:

A) O incapaz será sempre representado pelos pais ou tutores.

B) O incapaz será assistido somente pelos pais no sentido de
evitar colisão de interesses enquanto durar a incapacidade.

C) O incapaz deve ser representado exclusivamente pelo tutor
ou curador na forma da lei.

D) O incapaz será representado por seus pais no caso de inca-
pacidade absoluta.

E) O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por
tutor ou curador.

51. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) Um prefeito municipal solicitou da assessoria
jurídica do município esclarecimento sobre os procedi-
mentos necessários para a aquisição de bens a serem
utilizados nas diversas secretarias do município. No caso
em tela é correto afirmar:

A) A contratação jamais deve ser antecedida de licitação.

B) A contratação deve sempre ser antecedida pelo processo li-
citatório.

C) A contratação deve ser antecedida de licitação, ressalvada
autorização do Governador do Estado.

D) A contratação, ressalvados os casos previstos na legislação,
deverá ser antecedida de licitação.

E) A contratação pode ser antecedida de licitação se, na avalia-
ção do poder executivo, apresentar-se mais vantajosa para a
administração.

52. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) Assinale a alternativa correta de acordo com
o que disciplina a Constituição Federal de 1988 acerca
dos direitos e garantias fundamentais.

A) A extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião
é permitida.

B) A liberdade de associação para fins lícitos é plena, inclusive
a de caráter paramilitar.

C) Quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fi-
ança, ninguém será levado à prisão ou nela mantido.

D) No processo, as provas obtidas por meio de interceptação te-
lefônica, ainda que autorizada pela autoridade judicial, são
inadmissíveis.

E) É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o
anonimato.

53. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) O ordenamento jurídico brasileiro prevê a exis-
tência de dois regimes de previdência social: o regime
geral e o regime próprio. O regime próprio é destinado
aos:

A) Servidores públicos, titulares de cargos efetivos ou não,
desde que tenham ingressado no serviço público até a data
da promulgação da Constituição Federal de 05 de outubro de
1988.

B) Servidores públicos, titulares de cargos ou funções efetivas,
aprovados em concurso publico de provas e títulos e ingres-
sos no serviço público após 2003, data da emenda constitu-
cional 41.

C) Servidores públicos e empregados terceirizados desde que
prestem serviço nos órgãos da administração direta.

D) Os entes federativos e de suas autarquias e fundações, titula-
res de cargos efetivos.

E) Titulares de cargos efetivos da União, dos Estados e do Dis-
trito Federal, exceto aos servidores da administração indireta
de referidos entes federados.

54. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) Dentro da sistemática constitucional e admi-
nistrativa, para efeito de ingresso, permanência e exone-
ração de servidores públicos, é INCORRETO afirmar:

A) Aprovação em concurso público de provas e títulos e o cum-
primento de estagio probatório de três anos.

B) Garantia da ampla defesa e contraditório no âmbito do pro-
cesso administrativo motivado por acumulação de cargo.

C) Exigência de aprovação no estagio probatório para efetiva-
ção no cargo.
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D) Enquadramento no conceito de agente público para fins de
tipificação de ato de improbidade.

E) Exoneração, independente de processo administrativo moti-
vada por danos causados a terceiros em razão do exercício
de suas funções públicas.

55. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) Dispõe o Código de Processo Civil que o juiz
analisará e decidirá o mérito nos limites propostos pelas
partes, sendo vedado conhecer de questões não suscita-
das. Essas limitações têm como fundamento os princí-
pios:

A) da adstrição e da persuasão.

B) do livre convencimento e da persuasão racional.

C) do impulso oficial e dispositivo.

D) da adstrição ou congruência e dispositivo.

E) do dispositivo e do livre convencimento.

56. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) "Não se excluirá da apreciação jurisdicional
ameaça ou lesão a direito."Esse é o Princípio da:

A) da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

B) da legalidade e da inafastabilidade.

C) da obrigatoriedade e da dignidade da pessoa humana.

D) da inafastabilidade ou obrigatoriedade da jurisdição.

E) da segurança e da dignidade da pessoa humana.

57. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) São elementos essenciais da ação:

A) partes, juiz e causa de pedir.

B) juiz, ministério publico e causa de pedir.

C) partes, pedido e juiz.

D) juiz, demanda e partes.

E) partes, pedido e causa de pedir.

58. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) O recurso correto para a impugnação de de-
cisão que indefere a petição inicial por inépcia é:

A) Agravo de instrumento, podendo o juiz se retratar no prazo
de cinco dias.

B) Apelação, não sendo facultada ao juiz a possibilidade de re-
tratação.

C) Apelação, sendo facultado ao juiz, no prazo de cinco dias,
retratar-se.

D) Recurso especial, facultando-se ao juiz retratar-se no prazo
de dez dias.

E) Agravo de instrumento, com a previsão para retratação do
juiz no prazo de cinco dias.

59. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) Os atos processuais são públicos. Entre-
tanto, alguns processos tramitam em segredo de justiça
quando:

A) Interesses econômico e social o exigem.

B) Versem sobre sucessão e ações possessórias.

C) Tratem de questões relativas à filiação, alimentos, guarda,
divórcio.

D) De improbidade administrativa contra agentes públicos.

E) Tratem de ações referentes à união estável, divórcio e alie-
nação de bens imóveis.

60. (CONCURSO CÂMARA BARBALHA - EDITAL
01/2019) Assinale a opção que apresenta uma exceção
à inercia da jurisdição:

A) Ação possessória tendo por objeto bem público;

B) Habeas data.

C) Restauração de autos;

D) Mandado de segurança.

E) Mandado de injunção.
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