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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

  

 

FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO: 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Conhecimentos Específicos 

10 30 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 8 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Um dos poucos exemplos que Brasília deu ao País não veio dos seus políticos [...], veio da 1 

população da cidade e de um governante que estabeleceu que todo automóvel deveria parar imediatamente 2 

quando um pedestre colocasse o pé na faixa branca que lhe garantia a travessia segura. Esse pequeno ato de 3 

cidadania foi alcançado através de um mecanismo simples: conscientização e pesada multa para aqueles 4 

que transgredissem a norma imposta. O que foi feito em Brasília poderia ser feito em qualquer parte, desde 5 

que houvesse vontade política e ação por parte das administrações municipais. 6 

Cidadania não é um atributo genético. É fruto do aprendizado, da conscientização e, 7 

naturalmente, da punição, essencial para obrigar aqueles que se consideram acima da lei a serem cidadãos. 8 

Por isso cabe aos poderes públicos estimular o exercício da cidadania e, diferente do que se pode pensar, a 9 

cidadania não se exerce apenas através dos grandes atos, pelo contrário, seu exercício se dá no dia-a-dia. É 10 

nas pequenas coisas que identificamos o verdadeiro cidadão. 11 

Infelizmente, por causa do descaso de várias administrações, os pequenos atos de cidadania vêm 12 

sendo esquecidos pela população, de tal modo que se pode ver com frequência lixo jogado nas ruas, 13 

automóveis ultrapassando os limites de velocidade e ignorando o sinal vermelho, o som de carros ou de 14 

estabelecimentos comerciais destruindo os tímpanos alheios, pessoas fazendo suas necessidades 15 

fisiológicas nas praias ou nas ruas e por aí vai. [...] 16 

É verdade que o maior direito do cidadão se dá através da generalização da saúde, da segurança, 17 

da educação, mas não se esgota aí e o poder público deve estimular o exercício da cidadania, especialmente 18 

nas pequenas coisas, e exercer a punição quando as normas não são respeitadas. 19 

Dizem-me, reiteradamente, que o brasileiro não se adapta a esse tipo de norma, que se o brasileiro 20 

não para no sinal vermelho, como pararia frente a uma simples intenção do pedestre de atravessar a rua? 21 

Não creio nisso; antes diziam que o brasileiro não usaria cinto de segurança e hoje essa é uma prática 22 

generalizada. Naturalmente é preciso mexer no bolso de quem não obedece às normas e multar 23 

pesadamente quem urina na rua, excede no volume do som, suja as calçadas, desobedece às leis do trânsito 24 

ou transgride as normas estabelecidas. 25 

As prefeituras e as instituições necessitam unir-se numa cruzada em prol do respeito aos 26 

pequenos direitos do cidadão. 27 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

ARMANDO AVENA  
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01) Na ótica do articulista, 

 

A) exemplos e estímulos são indispensáveis no 

processo de mudança comportamental. 

B) desejo de transformação social implica confiabilidade 

incondicional nas lideranças políticas. 

C) desrespeito às normas sociais impostas pressupõe 

mais punição que conscientização. 

D) inércia popular e falta de vontade política são polos 

opostos. 

 

02) Sobre o texto, é correto afirmar:  

 

A) O autor, no primeiro período do primeiro parágrafo, 

sintetiza o assunto do texto. 

B) A ressalva presente em "mas não se esgota aí." 

(L.18) contém forte matiz de ironia. 

C) O autor do texto acaba corroborando a ideia de 

resistência do baiano ao cumprimento das leis 

estabelecidas na sociedade da qual faz parte. 

D) A frase "Cidadania não é atributo genético." (L.7) 

sugere um trabalho educacional de base para que 

ela se concretize de fato. 

 

03) A oração “‟mas não se esgota aí.‟" (L.18), expressa, 

no contexto,  o valor semântico de: 

 

A) explicação. 

B) ressalva 

C) concessão. 

D) conclusão. 

 

04) Marque a alternativa cuja palavra é acentuada pela 

mesma razão da acentuação da palavra “várias” 

(L.12). 

 

A) “através” (L.4). 

B) “público” (L.18). 

C) “saúde” (L.17). 

D) “frequência” (L.13). 

 

05) Marque a alternativa cuja palavra em destaque tem o 

mesmo valor morfológico da destacada em “...O que 

foi feito em Brasília...” (L.5): 

 

A) “um pedestre colocasse o pé na faixa branca” (L.3). 

B) “Por isso cabe aos poderes públicos.” (L.9). 

C) “pessoas fazendo suas necessidades fisiológicas” 

(L.15/16). 

D) “que o brasileiro não se adapta a esse tipo de norma” 

(L.20). 

06) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um hiato e 

um dígrafo. 
 

A) “aí” (L.5), “estabeleceu” (L.2), “pequenos” (L.12). 

B) “ruas” (L.16), “lei” (L.8),  “colocasse” (L.3). 

C) “dizem” (L.20), “pararia” (L.21),  “hoje” (L.22). 

D) “saúde” (L.17), “cidadania” (L.4), “alheios” (L.15).   

 

07) Do ponto de vista fonético, a alternativa cuja 

afirmação está correta é: 
 

A) Na palavra “ignorando” (L.14), os elementos em 

destaque formam encontro consonantal. 

B) No vocábulo “hoje” (L.22), o „-H‟ é uma consoante 

brasileira. 

C) No termo “quando” (L.3), há a ocorrência de cinco 

fonemas.  

D) Na palavra “lixo” (L.13), há a ocorrência de dígrafo 

“ch”. 

 

08) As palavras “Cidadania” (L.7), e “Brasília” (L.5) são 

respectivamente: 
 

A) Paroxítona – oxítona  

B) Oxítona – paroxítona  

C) Paroxítona – paroxítona  

D) Oxítona – proparoxítona  

 

PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 9 A 10,  LEIA O 

ENUNCIADO PROPOSTO PARA CADA UMA 
 

09)  

"Minha madrinha, já quase cega pela idade, que passava 

o dia rezando, mais por instinto do que pela claridade, era 

a primeira a saudar a luz que iluminaria o nosso jantar: 

'Boa noite!". 

 

Do período acima, é correto afirmar: 
 

A) A expressão "pela idade" indica causa. 

B) O termo em negrito, na oração "que passava o dia 

rezando", tem valor restritivo. 

C) O vocábulo "quase" denota modo. 

D) A oração "a saudar a luz" tem valor adverbial. 

 

10)  

"Isso evitava qualquer outro assunto, pois a noite que 

iniciava a véspera do fim do mundo devia ser de 

recolhimento e solidariedade."  

 

Com relação à frase em evidência, pode-se afirmar: 
 

A) O vocábulo "outra" completa a sentido do nome. 

B) A palavra "pois" expressa conclusão. 

C) O termo "a véspera do fim do mundo" é agente da 

ação verbal. 

D) A expressão "de recolhimento e solidariedade" 

caracteriza noite". 
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11) Em relação à prestação de serviços públicos, são 

direitos e obrigações dos usuários: 

 

I. As concessionárias de serviços públicos, de direito 

público e privado, nos Estados e no Distrito Federal, são 

obrigadas a oferecer ao consumidor e ao usuário, dentro 

do mês de vencimento, o mínimo de três datas opcionais 

para escolherem os dias de vencimento de seus débitos. 

II. Obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre 

vários prestadores de serviços, quando for o caso, 

observadas as normas do poder concedente. 

III. Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos 

praticados pela concessionária na prestação do serviço. 

IV. Levar ao conhecimento do poder público e da 

concessionária as irregularidades de que tenham 

conhecimento, referentes ao serviço prestado. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

 

A) 1 

B) 4 

C) 2 

D) 3 

 

12) Acerca da política tarifária de serviços públicos, 

assinale a opção ERRADA. 

 

A) A tarifa não será subordinada à legislação específica 

anterior e somente nos casos expressamente 

previstos em lei, sua cobrança poderá ser 

condicionada à existência de serviço público 

alternativo e gratuito para o usuário. 

B) Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, 

alteração ou extinção de quaisquer tributos ou 

encargos legais, após a apresentação da proposta, 

quando comprovado seu impacto, implicará a revisão 

da tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso. 

C) Em havendo alteração unilateral do contrato que afete 

o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder 

concedente deverá restabelecê-lo, estritamente após 

a alteração. 

D) As tarifas poderão ser diferenciadas em função das 

características técnicas e dos custos específicos 

provenientes do atendimento aos distintos segmentos 

de usuários. 

 

 

 

13) São cláusulas essenciais do contrato de concessão 

as relativas, dentre outras: 

 

I.  À exigência da publicação de demonstrações 

financeiras periódicas da concessionária. 

II. Aos critérios para o cálculo e a forma de pagamento 

das indenizações devidas à concessionária, quando 

for o caso. 

III. Ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos 

para o reajuste e a revisão das tarifas. 

IV. À forma de fiscalização das instalações, dos 

equipamentos, dos métodos e práticas de execução 

do serviço, bem como a indicação dos órgãos 

competentes para exercê-la. 

V. Aos direitos, garantias e obrigações do poder 

concedente e da concessionária, inclusive os 

relacionados às previsíveis necessidades de futura 

alteração e expansão do serviço e consequente 

modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos 

equipamentos e das instalações. 

 

É correto o que se diz em: 

 

A) I, III e IV 

B) I, II, III, IV e V 

C) II, IV e V 

D) II, III, IV e V 

 

14) Em um contrato de concessão de serviços públicos, 

incumbe à concessionária, dentre outros: 

 

1. Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros 

necessários à prestação do serviço. 

2. Promover as desapropriações e constituir servidões 

autorizadas pelo poder concedente, conforme 

previsto no edital e no contrato. 

3. Zelar pela integridade dos bens vinculados à 

prestação do serviço, bem como segurá-los 

adequadamente. 

4. Permitir aos encarregados da fiscalização livre 

acesso, em qualquer época, às obras, aos 

equipamentos e às instalações integrantes do 

serviço, bem como a seus registros contábeis. 

5. Manter em dia o inventário e o registro dos bens 

vinculados à concessão. 

 

A soma dos números corretos é: 

 

A) 10 

B) 15 

C) 12 

D) 11 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 11 A 40 
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15) De acordo com o Código Civil Brasileiro, cessará, 

para os menores, a incapacidade: 

 

1. Pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela 

existência de relação de emprego, desde que, em 

função deles, o menor com quinze anos completos 

tenha economia própria. 

2. Pela colação de grau em curso de ensino superior. 

3. Pelo exercício de emprego público efetivo. 

4. Pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do 

outro, mediante instrumento particular, 

independentemente de homologação judicial, ou por 

sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 

dezesseis anos completos. 

5. Pelo casamento. 

 

A soma dos números corretos é: 

 

A) 10 

B) 14 

C) 15 

D) 11 

 

16) Pode ser declarada a morte presumida, sem 

decretação de ausência: 

 

I. Se for extremamente provável a morte de quem 

estava em perigo de vida. 

II. Se alguém, desaparecido em campanha ou feito 

prisioneiro, não for encontrado até dois anos após o 

término da guerra. 

III. Se alguém, desaparecido em campanha ou feito 

prisioneiro, não for encontrado até cinco anos após 

o término da guerra. 
 

É certo o que se indica em: 

 

A) I e III 

B) I e II 

C) I, II e III 

D) III 

 

17) São inválidos os atos administrativos que 

desatendam os pressupostos legais e 

regulamentares de sua edição, ou os princípios da 

Administração, especialmente nos casos de: 

 

I. Incompetência da pessoa jurídica, órgão ou agente de 

que emane. 

II. Omissão de formalidades ou procedimentos essenciais. 

III. Impropriedade do objeto. 

IV. Desvio de poder. 

A quantidade de itens corretos é: 
 

A) 1 

B) 4 

C) 2 

D) 3 

18) O ato administrativo poder ser: 

 

I. Perfeito, válido e eficaz: concluído, obediente às 

normas legais e aptos para a produção dos seus 

efeitos jurídicos. 

II. Perfeito, válido e ineficaz: porque concluído, 

respeitante das normas legais, mas os seus efeitos 

somente serão produzidos se verificada uma 

condição suspensiva. 

III. Perfeito, inválido e eficaz: porque concluído e apto à 

produção de efeitos jurídicos, porém inválido ante o 

não atendimento das normas legais. 

IV. Perfeito, inválido e ineficaz: porque concluído com 

violação das normas legais e, ainda, sujeito a uma 

condição suspensiva. 
 

É verdadeiro o que se expõe em: 

 

A) II, III e IV 

B) I, II, III e IV 

C) I, II e III 

D) I e IV 

 

19) O administrado tem os seguintes direitos perante a 

Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam 

assegurados, EXCETO: 
 

A) Ter ciência da tramitação dos processos 

administrativos em que tenha a condição de 

interessado, ter vista dos autos, obter cópias de 

documentos neles contidos e conhecer as decisões 

proferidas. 

B) Ser tratado com respeito pelas autoridades e 

servidores, que deverão facilitar o exercício de seus 

direitos e o cumprimento de suas obrigações. 

C) Fazer-se assistir, obrigatoriamente, por advogado. 

D) Formular alegações e apresentar documentos antes 

da decisão, os quais serão objeto de consideração 

pelo órgão competente. 

 

20) São legitimados como interessados no processo 

administrativo: 

I. As pessoas ou as associações legalmente constituídas 

quanto a direitos ou interesses difusos. 

II. Pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como 

titulares de direitos ou interesses individuais ou no 

exercício do direito de representação. 

III. As organizações e associações representativas, no 

tocante a direitos e interesses coletivos. 

IV. Aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm 

direitos ou interesses que possam ser afetados pela 

decisão a ser adotada. 

A quantidade de itens corretos é: 
 

A) 1 

B) 4 

C) 2 

D) 3 
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21) Qual princípio administrativo no qual o administrador 

não pode buscar outro objetivo ou praticá-lo com 

interesse próprio ou de terceiros? 

 

A) Princípio da moralidade 

B) Princípio da finalidade 

C) Princípio da publicidade 

D) Princípio da eficiência 

 

22) Qual princípio abaixo é requisito da eficácia e 

moralidade administrativa? 

 

A) Princípio da Publicidade 

B) Princípio da Legalidade 

C) Princípio da Finalidade 

D) Princípio da Impessoalidade 

 

23) Analise as definições abaixo: 

 

I - " É o planejamento, organização, direção e controle dos 

serviços públicos, segundo as normas do direito e da 

moral, visando ao bem comum"; 

II - " É todo o aparelhamento do Estado, preordenado à 

realização de seus serviços, visando à satisfação das 

necessidades coletivas”.  

 

Qual alternativa apresenta informação correta a respeito 

da definição de Administração Pública? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

24) Dentre as alternativas abaixo, qual apresenta 

informação correta a respeito das características do 

conceito de Direito Administrativo? 

 

A) É considerado como direito codificado 

B) É considerado contencioso 

C) Pertence ao ramo do Direito Privado 

D) Possui regras que se traduzem em Princípios 

Constitucionais e Princípios Infraconstitucionais 

 

25) Qual requisito do Ato Administrativo pode ser definido 

como "o poder legal conferido ao agente público para 

desempenho regular e específico das atribuições de 

seu cargo"? 

 

A) Forma 

B) Motivo 

C) Competência 

D) Finalidade 

26) Analise os conceitos abaixo: 

 

I - "É toda manifestação unilateral de vontade da 

administração Pública que, agindo nessa qualidade, 

tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, 

modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor 

obrigações aos administrados ou a si própria"; 

II - "Declaração do Estado (ou de quem lhe faça às vezes 

- como, por exemplo, um concessionário de serviço 

público), no exercício de prerrogativas públicas, 

manifestada mediante procidências jurídicas 

complementares da lei a título de lhe dar 

cumprimento, e sujeitas a controle de legitimidade 

por órgão jurisdicional"; 

III - "A declaração do Estado ou de quem o represente, 

produz efeitos jurídicos imediatos, com observância 

da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeita 

a controle pelo Judiciário". 

 

Qual alternativa apresenta todas as informações 

verdadeiras a respeito do conceito de Ato 

Administrativo? 

 

A) I e II 

B) I e III 

C) II e III 

D) I, II e III 

 

27) Analise as informações abaixo: 

 

I - Atos administrativos já extintos; 

II - Atos administrativos que geraram direitos adquiridos; 

III - Atos administrativos vinculados. 

 

Além dos atos administrativos declarados como 

irrevogáveis pela lei, qual alternativa apresenta 

corretamente todos os outros exemplos? 

 

A) I e II 

B) I e III 

C) II e III 

D) I, II e III 

 

28) O poder atribuído a Administração Pública para 

aplicar sanções administrativas aos seus agentes 

pela prática de infrações de caráter funcional recebe 

o nome de: 

 

A) Poder Disciplinar 

B) Poder Hierárquico 

C) Poder de Polícia 

D) Poder Discricionário 
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29) Os requisitos do serviço público são sintetizados em 

alguns princípios, exceto: 

 

A) Permanência 

B) Generalidade 

C) Moralidade 

D) Cortesia 

 

30) Com relação a competências para prestação do 

serviço, competem à União: 

 

I. Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional; 

II. Explorar indiretamente ou mediante concessão as 

empresas sob o controle acionário estatal, os 

serviços telefônicos, telegráficos, ou transmissão de 

dados e demais serviços públicos de 

telecomunicações, assegurada a prestação de 

serviços de informações por entidade de direito 

privado através da rede pública de telecomunicações 

explorada pela União; 

III. Explorar, diretamente ou mediante autorização, 

concessão ou permissão os serviços de radiodifusão 

sonora, de sons e imagens e demais serviços de 

telecomunicações. 

 

Qual alternativa apresenta somente informações 

verdadeiras? 

 

A) I e II 

B) I e III 

C) II e III 

D) I, II e III 

 

31) Acerca da Administração Pública, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A) Em sentido formal, a Administração Pública é o 
conjunto de órgãos instituídos para consecução dos 
objetivos do Governo. Em sentido material, é o 
conjunto das funções necessárias aos serviços 
públicos em geral; em acepção operacional, é o 
desempenho perene e sistemático, legal e técnico, 
dos serviços do próprio Estado ou por ele assumidos 
em benefício da coletividade.  

B) Numa visão global, a Administração Pública é, pois, 
todo o aparelhamento do Estado preordenado à 
realização de seus serviços, visando à satisfação das 
necessidades coletivas. 

C) A Administração Pública, ainda, pode ser classificada 
como: direta e indireta. A Direta é aquela exercida 
pela administração por meio dos seus órgãos 
internos. A Indireta é a atividade estatal entregue a 
outra pessoa jurídica (autarquia, empresa pública, 
sociedade de economia mista, fundações), que foram 
surgindo através do aumento da atuação do Estado. 

D) Os princípios inerentes à Administração Pública 
foram positivados de forma expressa, ou seja, foram 
expostos no art. 37 de nossa vigente Constituição, de 
forma que não há princípios dispostos de forma 
implícita ou tácita. 

32) Em relação ao princípio da legalidade, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

A) O princípio da legalidade é o da completa submissão 

da Administração às leis. 

B) Não é uma das principais garantias de direitos 

individuais. 

C) A lei para o administrador significa “poder fazer 

assim”; para o particular público significa “deve fazer 

assim”. 

D) Este princípio não passa muita segurança jurídica, 

pois limita o poder do Estado. 

 

33) No que se refere à competência do ato 

administrativo, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) O ato administrativo deve estar incluído entre as 

atribuições do agente que o pratica. Por ser 

determinada, legalmente, a competência é 

intransferível, mas pode ser renunciável, delegada ou 

mesmo avocada. 

B) A prática de um ato fora das atribuições legais 

constitui uma espécie de abuso de autoridade 

chamado de excesso de poder.  

C) Se houver prejuízo para o patrimônio público, para a 

moralidade pública, para o meio ambiente e para o 

patrimônio histórico e artístico, o ato pode ser 

anulado pelo Judiciário, a pedido do cidadão, por 

meio de ação popular. Entretanto, não pode ser 

anulado por meio da ação de improbidade 

administrativa e por mandado de segurança. 

D) O ato praticado por agente incompetente não pode 

ser convalidado por aquele que tem a competência 

legal.  

 

34) O Artigo 22 da Lei 9.784 /99 dispõe sobre a forma 

dos atos do processo administrativo, mas suas 

regras são perfeitamente aplicáveis aos atos 

administrativos em geral. Em relação à disposição 

desse Artigo, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) Os atos do processo administrativo não dependem 

de forma determinada, senão quando a lei 

expressamente a exigir.  

B) Os atos do processo podem ser produzidos 

oralmente, desde que haja a data e o local de sua 

realização e a assinatura da autoridade responsável.  

C) Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma 

somente será exigido quando houver dúvida de 

autenticidade. 

D) A autenticação de documentos exigidos em cópia 

poderá ser feita pelo órgão administrativo.  



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                      Página | 9  

 

CARGO: FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

35) É atividade típica estatal, sendo que somente o 

Estado pode exercer, envolvendo o exercício de 

prerrogativas próprias do poder público, como 

repressão, que não podem ser exercida por um 

particular, exceto quando este esteja investido 

legalmente por via de cargo público. Esse conceito 

se refere a que característica do Poder de Polícia: 

 

A) Vinculariedade 

B) Autoexecutoriedade 

C) Indelegabilidade 

D) Coercibilidade 

 

36) Em relação ao poder de polícia, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) Trata-se de atividade estatal que não limita o 

exercício dos direitos individuais em prol do interesse 

coletivo. 

B) Considera-se poder de polícia a atividade da 

administração pública que, limitando ou disciplinando 

direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato 

ou abstenção de fato, em razão de interesse público 

concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos 

costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao 

exercício de atividades econômicas dependentes de 

concessão ou autorização do Poder Público, à 

tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e 

aos direitos individuais ou coletivos. 

C) O Poder de Polícia reparte-se entre o Legislativo e 

Executivo, com base no princípio da legalidade, que 

impede que a Administração imponha obrigações ou 

proibições sem lei que as preveja, trata-se, portanto, 

de limites de atuação. 

D) Em sentido amplo, é atividade do Estado em 

condicionar a liberdade e a propriedade conforme os 

interesses coletivos. Ao passo que em sentido 

restrito, são intervenções, geral ou abstrata, como os 

regulamentos, na forma concreta e específica. Como 

exemplo: autorização de licenças, injunções. 

 

37) Em relação às principais características das 

concessões e concessionários, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) É delegação de serviço público, obra ou uso de bem 

público, feita pelo poder concedente (União, Estados-

membros, Distrito Federal ou Municípios) em cuja 

competência se encontra o serviço delegado. 

B) Não transfere a titularidade, somente a execução o 

ou uso. 

C) A responsabilidade civil subjetiva se aplica ao 

concessionário que causa prejuízos a terceiros, em 

decorrência da prestação de serviço público. 

D) Efetivada através de contrato bilateral, precedido de 

licitação, na modalidade concorrência (art. 175, 

CF/88). 

38) A respeito das permissões públicas, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 

A) A permissão de serviço público é a delegação, a 
título precário, mediante licitação da prestação de 
serviços públicos, feita pelo poder concedente à 
pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade 
para seu desempenho, por sua conta e risco. 

B) Não há permissão de uso de bem público, feita por 
ato unilateral, precário. 

C) A permissão de serviço público será formalizada 
mediante contrato de adesão, que observará os 
termos da lei, das demais normas pertinentes e do 
edital de licitação, inclusive quanto à precariedade e 
à irrevogabilidade unilateral do contrato pelo poder 
concedente. 

D) De adesão é aquele contrato “pronto”, onde se 
discutem as cláusulas. Exemplos típicos desses 
contratos são aqueles propostos pelo banco ao se 
abrir uma conta corrente, cheque especial, seguros 
etc. 

 

39) Sobre os direitos dos usuários, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 

A) Os usuários devem receber serviço adequado. 
B) Os usuários devem receber do poder concedente e 

da concessionária informações para a defesa de 
interesses individuais ou coletivos. 

C) Os usuários devem obter e utilizar o serviço, com 
liberdade de escolha entre vários prestadores de 
serviços, quando for o caso, observadas as normas 
do poder concedente.  

D) As concessionárias de serviços públicos, de direito 
público e privado, nos Estados e no Distrito Federal, 
são obrigadas a oferecer ao consumidor e ao 
usuário, dentro do mês de vencimento, o mínimo de 
oito datas opcionais para escolherem os dias de 
vencimento de seus débitos.  

 
40) Toda concessão ou permissão pressupõe a 

prestação de serviço adequado ao pleno atendimento 
dos usuários, conforme estabelecido em Lei, nas 
normas pertinentes e no respectivo contrato. A 
respeito do Serviço adequado, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 

A) Serviço adequado é o que satisfaz as condições de 

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 

atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 

modicidade das taxas. 

B) A atualidade compreende a modernidade das 

técnicas, do equipamento e das instalações e a sua 

conservação, bem como a melhoria e expansão do 

serviço. 

C) Não se caracteriza como continuidade do serviço a 

sua interrupção em situação de emergência ou após 

prévio aviso, quando motivada por razões de ordem 

técnica ou de segurança das instalações. 

D) Caracteriza como descontinuidade do serviço a sua 

interrupção em situação de emergência ou após 

prévio aviso, por inadimplemento do usuário, 

considerado o interesse da coletividade. 


