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ESTADO DO PIAUÍ 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUÍ 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUÍ - PI 

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

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CARGO 

 

CONTROLADOR  

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

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.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhec. Específicos 

15 05 20 
 

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. 
Exemplo:   
 

 
05- 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.  
 

06- 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. 

 

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

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: 

ima.camarariogrande2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

 

O   início   de   uma   nova   era   sempre convida às especulações em relação ao futuro. 1 

Algumas reflexões revelam apenas o entusiasmo  com a evolução da capacidade  inventiva da  2 

humanidade. Outras são menos lúdicas e têm implicações bastante importantes para milhões de  3 

trabalhadores, seja em seu benefício ou prejuízo.  4 

Há duas teses muito difundidas: a do fim do trabalho e a do fim do emprego. Não são em  5 

absoluto semelhantes. Uma pode conduzir ao avanço dos trabalhadores, a outra é claramente retrógrada, 6 

apesar de se autoproclamar  moderna. 7 

Enquanto o debate do fim do trabalho nos leva aos limites da própria ordem social capitalista, 8 

o do fim do emprego traduz apenas a perspectiva neoliberal de regredir aos estágios primitivos do 9 

capitalismo. Os teóricos do fim do  emprego não estão falando do fim do trabalho, pelo contrário, pregam 10 

que uma vez que a relação assalariada de trabalho está se esvaindo e o chamado emprego fordista — 11 

formal, de longa duração, por tempo integral e com salário atrelado à produtividade — está agonizante, 12 

as  pessoas  devem  se  preparar  para  o autoemprego. Nessa visão, o trabalho como meio de acesso à 13 

renda não é mais um direito social, que deve ser garantido por políticas econômicas orientadas ao pleno 14 

emprego, conquista dos trabalhadores no pós-guerra, mas passa a depender da postura pessoal de cada 15 

um. Aqueles que investem em sua capacitação são ativos em buscar oportunidades de negócios no 16 

mercado e criam seus próprios "empregos" poderão fugir do desemprego. Assim, o que era uma questão 17 

social passou a ser uma questão individual. 18 

19 
 

PRADO, Antônio. In: Ensino Superior. 

 

 

 

 



01) Em relação às duas teses de que trata o texto, 

o autor se revela 

 

(A) cético e irônico. 

(B) analítico e crítico. 

(C) impassível e rigoroso. 

(D) tendencioso e desconfiado. 

 

02) Identifique as afirmativas verdadeiras, de 

acordo com o texto. 

 

I. A expressão "Algumas reflexões" (L.2) está 

relacionada a "especulações em relação ao 

futuro" (L.1)). 

II. O  vocábulo "seu"  (L.4)  refere-se  à palavra 

"humanidade" (L.3). 

III. Os pronomes "a" (L.5) e "a" (L.5) fazem alusão 

a termos diferentes. 

IV. A palavra "o" (L.9) alude ao vocábulo "debate" 

(L.8). 

V. O termo "o" (L.17) faz referência à expressão 

"conquista dos trabalhadores no pós-guerra" 

(L.15). 

 

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas 

são verdadeiras é: 

 

(A) II  e  III. 

(B) III  e V. 

(C) I,   IV  e  V. 

(D) II,   III  e  IV. 

 

03) A alternativa em que há equivalência entre o 

termo transcrito e o que ele indica é 

 

(A) "em absoluto" (l. 5/6), — reforço. 

(B) "claramente" (L.6) — afirmação. 

(C) "pelo contrário" (L.10/12) — explanação. 

(D) "como" (L.13) — conformidade. 

 

04) A alternativa cuja palavra indicada à direita 

pode substituir, sem prejuízo de significado, o 

termo transcrito à esquerda é 

 

(A) "inventiva" (L.2) — ilusória. 

(B) "difundidas" (L.5) — controvertidas. 

(C) "atrelado" (L.12) — preso. 

(D) "ativos" (L.16) — criativos. 

 

 

 

05) No texto, os termos "Enquanto" (L.8) e "Assim" 

(L.17) denotam, respectivamente, 

 

(A) alternância e  modo. 

(B) explicação  e  conclusão. 

(C) conformidade  e finalidade. 

(D) tempo  e consequência. 

 

06) As locuções verbais "pode conduzir" (L.6) e 

"devem se preparar" (L.13) expressam, 

respectivamente, 

 

(A) desejo  e ordem. 

(B) probabilidade e obrigatoriedade. 

(C) hipótese e  incerteza. 

(D) determinação  e  confirmação. 

 

07) Identifique, nos fragmentos transcritos, os 

termos em negrito que exercem a função de 

agente da ação verbal. 

 

I. "Algumas reflexões revelam apenas o 

entusiasmo" (L.2). 

II. "a outra é claramente retrógrada" (L.6). 

III. "pelo contrário, pregam que uma vez que a 

relação assalariada de trabalho está se 

esvaindo" (L.11). 

IV. "o chamado emprego fordista (...) está 

agonizante" (L.11). 

V. "o trabalho (...) não é mais um direito social, 

que deve ser garantido por políticas 

econômicas orientadas ao pleno emprego" 

(L.14/15). 

 

A alternativa em que todos os termos indicados 

funcionam como agente da ação verbal é 

 

(A) II e IV. 

(B) I, II e III. 

(C) I, III e V. 

(D) III, IV e V. 

 

08) Exerce a mesma função sintática de “dos 

trabalhadores” (L.15) a expressão: 

 

(A) “do capitalismo” (L.9/10) 

(B) “do trabalho” (L.10) 

(C) “à produtividade,” (L.12) 

(D) “de   uma   nova   era...” (L.1). 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                          Página 5 de 10 
  

CARGO: CONTROLADOR  
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

09) Sobre a oração “...Há duas teses muito 

difundidas:” (L.5) pode-se afirmar; 

 

(A) Com o verbo existir, em substituição a haver, 

pode ser reescrita da seguinte forma: “Existem 

duas teses muito difundidas”. 

(B) O verbo existir quando substitui o verbo haver 

não pode se flexionar no plural. 

(C) “duas teses muito difundidas” funciona como 

sujeito do verbo haver. 

(D) Não há possibilidade de substituição do verbo 

haver por existir, pois alteraria o sentido da 

frase. 

 

10) Marque alternativa que apresenta uma oração 

cujo nome é o núcleo do predicado. 

 

(A) “O   início   de   uma   nova   era   sempre 

convida às especulações em relação ao futuro” 

(L.1). 

(B) “Há duas teses muito difundidas” (L.5). 

(C) “Os teóricos do fim do  emprego não estão 

falando do fim do trabalho...” (L.10). 

(D) “...o trabalho como meio de acesso à renda não 

é mais um direito social...” (L.13/14) 

 

 

11) Marque a alternativa onde todas as palavras 

estão grafadas corretamente: 

 

(A) obsseção, espontânio, incluir.  

(B) sombrancelha, previlégio, enxuto. 

(C) Abduzir, regimento, obsessão 

(D) Eminência, frurtação, reinvindicar. 

 

 

12)  Com relação a colocação pronominal, assinale 

a alternativa incorreta: 

 

(A) Quanto me cobrará pela tradução? 

(B) Não posso recebê-lo. 

(C) Em se plantando tudo dá. 

(D) Tudo incomoda-me nesse lugar. 

 

 

13)  Está errada a concordância verbal na seguinte 

opção: 

 

(A) Um por cento  não compareceu à aula 

(B) O vento, a chuva, o frio     não    os inquietava. 

(C) Fazem duas semanas que ele partiu. 

(D) Correr ou nadar exigem bom preparo físico. 

 

 

AS QUESTÕES 14 E 15 ESTÃO RELACIONADAS 

À TIRINHA ABAIXO 
TEXTO 

 

 

GOUVEIA, Luís Augusto. Fala, menino! 
 

14) Essa tira enfoca: 
 
(A) um pedido de ajuda diante da iminência de um 

problema. 
(B) uma representação hiperbólica do conflito de 

alguns estudantes em face do Vestibular. 
(C) uma crítica indireta aos que se desequilibram 

em decorrência de problemas corriqueiros. 
(D) o sarcasmo de um ser insensível, que ignora o 

compromisso de alguém ser aprovado nos 
exames a que se submete. 

 
15) Diante da situação apresentada no texto, uma 

possível fala do personagem ouvinte, para 
acalmar o nervosismo do seu interlocutor, 
poderia ser expressa: 

 
(A) pelo adágio: "Muito vento é sinal de pouca 

chuva". 
(B) pelo ditado: "0 pé que não caminha não dá 

topada". 
(C) pelo provérbio: "Depois da tempestade, vem a 

bonança". 
(D) pela máxima: "Quem semeia vento colhe 

tempestade". 
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    QUESTÕES INFORMÁTICA – 16 a 20 

 

 

16) Analise os itens abaixo com relação ao 

Microsoft Excel 2010: 

 

I- Ao utilizar $A1 temos uma referência relativa 

para a coluna A, de tal forma que essa coluna 

não sofra atualizações, por outro lado, a linha 

1 não possui referência, ou seja, referência 

absoluta, pois poderá sofrer atualizações. 

II- A referência circular é quando uma fórmula 

volta a fazer referência à sua própria célula, 

tanto direta como indiretamente. 

III- O Excel pode ser utilizado para 

Acompanhamento, ou seja, acompanhar os 

dados em uma folha de ponto ou lista. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Nenhum item é falso. 

 

17) O atalho Tecla do logotipo do Windows 

+O  do Windows 8 tem a função de: 

 

(A) Ocultar as janelas ativas. 

(B) Bloquear a orientação da tela (retrato ou 

paisagem). 

(C) Abrir o botão Pesquisar para pesquisar no 

Windows e na Web. 

(D) Alternar o idioma de entrada e o layout do 

teclado. 

 

18) Analise os itens abaixo com relação à 

representação das informações: 

 

I- O bit pode ter somente dois valores: 0 e 1. 

II- Com o progressivo aumento da capacidade dos 

dispositivos de armazenamento dos 

computados, criaram-se mais dois elementos 

para abreviar valores mais elevados: o tera 

para representar 1024G e o peta para 

representar 1024 teras. 

III- O byte foi definido para servir de elemento de 

referência para a construção e funcionamento 

dos dispositivos de processamento, exceto os 

dispositivos de armazenamento. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são falsos. 

 

19) Analise os itens abaixo com relação a hardware 

e software: 

 

I- Para que um software aplicativo possa ser 

executado no computador, ele deve estar 

instalado na memória flash do computador. 

II- O barramento PCI ajuda a minimizar a 

diferença de desempenho entre o processador 

e demais componentes dos computadores 

atuais. 

III- A memória ROM e CACHE são considerados 

dispositivos de armazenamento não voláteis. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item II é verdadeiro. 

(C) Apenas o item III é verdadeiro. 

(D) Todos os itens são falsos. 

 

20) Analise as afirmativas abaixo com relação ao 

Microsoft Word 2010: 

 

I- O atalho ALT+CTRL+S abre a faixa de opções 

Fonte. 

II- O atalho ALT+CTRL+P alterna para o modo de 

exibição de estrutura de tópicos. 

III- O atalho CTRL+SHIFT+G abre a caixa de 

diálogo Contar Palavras. 

 

(A) Todos os itens são verdadeiros. 

(B) Apenas o item I é verdadeiro. 

(C) Apenas o item II é verdadeiro. 

(D) Apenas o item III é verdadeiro. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                          Página 7 de 10 
  

CARGO: CONTROLADOR  
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

 

QUESTÕES CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA 

ÁREA – 21 a 40 

 

21)  A respeito do conceito de Administração Pública, 

assinale a opção ERRADA. 

 

(A) É a atividade desenvolvida pelo Estado ou seus 

delegados, sob o regime de Direito Público, 

destinada a atender de modo direto e mediato, 

necessidades concretas da coletividade.  

(B) É todo o aparelhamento do Estado para a 

prestação dos serviços públicos, para a gestão 

dos bens públicos e dos interesses da 

comunidade. 

(C) A Administração Pública direta e indireta ou 

fundacional, de qualquer dos poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade  e 

eficiência. 

(D) A Administração Pública é um instrumento para 

o Estado conseguir seus objetivos. 

 

22)  São características da Administração Pública: 

 

I. Ter conduta hierarquizada. 

II. Praticar atos administrativos. 

III. Exercer atividade politicamente neutra. 

É certo o que se indica em: 

 

(A) I 

(B) I, II e III 

(C) I e III 

(D) II 

 

23) É a modalidade de licitação entre quaisquer 

interessados para escolha de trabalho técnico, 

científico ou artístico, mediante a instituição de 

prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme 

critérios constantes de edital publicado na imprensa 

oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e 

cinco) dias: 

 

(A) Convite. 

(B) Concurso. 

(C) Pregão. 

(D) Consulta. 

 

24)  NÃO é princípio constitucional da administração 

previsto expressamente no texto constitucional: 

 

(A) Eficiência. 

(B) Economicidade. 

(C) Legalidade. 

(D) Moralidade. 

 

25)  Acerca dos princípios da Administração Pública, 
informe a opção verdadeira. 

 
(A) Impessoalidade - também denominado de 

princípio da finalidade, que impõe ao 
administrador público a obrigação de somente 
praticar atos para o seu fim legal, ou seja, aquele 
indicado pela norma e pelo Direito, não devendo 
buscar a realização de fins pessoais. 

(B) Publicidade - Trata-se da divulgação oficial do 
ato para o conhecimento público. De início, todo 
ato administrativo deve ser publicado, cabendo 
o sigilo somente em casos de segurança 
nacional, investigações policiais ou interesse 
superior da Administração. 

(C) Eficiência - exige que a atividade administrativa 

seja prestada com presteza e rendimento 
funcional, exigindo a concretização de resultados 
positivos para o serviço público e satisfatório 
atendimento das necessidades da comunidade e 
de seus membros. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 
 
26)  O servidor público NÃO deve: 
 
(A) Ter assiduidade no trabalho. 
(B) Discriminar as pessoas. 
(C) Ter respeito com os colegas de trabalho. 

(D) Respeitar a hierarquia. 
 
27)  É dispensável a licitação, dentre outros: 
 
I. Na contratação de associação de portadores de 

deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada 

idoneidade, por órgãos ou entidades da 

Admininistração Pública, para a prestação de serviços 

ou fornecimento de mão-de-obra, desde que o preço 

contratado seja compatível com o praticado no 

mercado.  

II. Quando a União tiver que intervir no domínio 

econômico para regular preços ou normalizar o 

abastecimento. 

III. A contratação de instituição brasileira incumbida 

regimental ou estatutariamente da pesquisa, do 

ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de 

instituição dedicada à recuperação social do preso, 

desde que a contratada detenha inquestionável 

reputação ético-profissional e não tenha fins 

lucrativos. 

IV. Para contratação de profissional de qualquer setor 

artístico, diretamente ou através de empresário 

exclusivo, desde que consagrado pela crítica 

especializada ou pela opinião pública. 

É certo o que se indica em: 

 
(A) I e III 

(B) I, II, III e IV 
(C) I, II e III 
(D) I 
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28)  A administração Pública deve: 

 

I. Ter competência limitada. 

II. Ter caráter instrumental. 

III. Praticar atos com responsabilidade técnica e 

legal. 

 

É correto o que se afirma em: 

 

(A) II 

(B) I, II e III 

(C) I e III 

(D) I 

 

29) São características dos documentos dos 

arquivos: 

 

I. Inter-relacionamento - cada documento de arquivo 

tem lugar único na estrutura documental a qual 

pertence. Este aspecto não está diretamente 

relacionado ao número de cópias produzidas, mas sim 

à função “única” que os documentos executam dentro 

do contexto organizacional. 

II. Naturalidade - os documentos são acumulados de 

acordo com as atividades da instituição, ou seja, sua 

acumulação ocorre dentro das transações por ela 

executadas. 

III. Parcialidade - está relacionada ao fato de que a 

produção documental ocorre em determinado 

contexto e para determinado fim. Embora sejam 

redigidos por meio de uma ação humana eles são 

imparciais, pois são criados para atender um objetivo 

específico, como por exemplo, a compra de um 

material; 

IV. Autenticidade - os documentos de arquivo são 

criados, mantidos e custodiados de acordo com 

procedimentos que podem ser comprovados. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

 

(A) 2 

(B) 1 

(C) 4 

(D) 3 

 

30) Em relação aos arquivos, assinale a opção 

ERRADA. 

 

(A) Os arquivos possuem duas finalidades: a 

primeira é servir à administração da entidade 

que o produziu; a segunda é servir de base para 

o conhecimento da história desta entidade.  

(B) Eles são utilizados, num primeiro instante, para 

o cumprimento das atividades administrativas da 

instituição que o produziu, e constituem, com o 

decorrer do tempo, em meios de se conhecer o 

seu passado e a sua evolução. 

(C) A função principal dos arquivos é possibilitar o 

acesso às informações que estão sob sua 

responsabilidade de guarda, de maneira rápida e 

precisa. 

(D) Arquivo é o conjunto de documentos produzidos 

e recebidos por órgãos públicos e instituições de 

caráter público estritamente, em decorrência 

do exercício de atividades específicas, bem como 

por pessoa física, qualquer que seja o suporte 

da informação ou a natureza dos documentos. 

 

31) Arquivos intermediários são aqueles que: 

 

(A) Têm valor histórico, probatório e informativo que 

devem ser definitivamente preservados. 

(B) Não sendo de uso corrente nos órgãos 

produtores, por razões de interesse 

administrativo, aguardam a sua eliminação ou 

recolhimento para guarda permanente. 

(C) Estão em curso, ou que, mesmo sem 

movimentação, constituam objeto de consultas 

freqüentes. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

 

32) São aqueles produzidos por instituições públicas 

nas esferas federal, estadual e municipal. 

Também são considerados públicos os arquivos 

acumulados por empresas privadas 

encarregadas da gestão de serviços públicos. 

 

O enunciado acima se refere a(o)s: 

 

(A) Arquivos Privados. 

(B) Arquivos Públicos. 

(C) Arquivos especializados. 

(D) Arquivos fechados. 
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33) Quanto à natureza dos documentos, os arquivos 

classificam-se em: 

 

(A) Especial e especializado. 

(B) Setoriais e Gerais. 

(C) Correntes, intermediários e permanentes. 

(D) Públicos e Privados. 

 

34) Os documentos da fase corrente apresentam 

grande potencial de tramitação dentro das áreas e 

setores da instituição; para que esta documentação 

não se perca, é necessário exercer o controle de sua 

movimentação por meio de instrumentos próprios 

que garantam sua localização e segurança. o 

protocolo executa as seguintes atividades: 

 

I. Recebimento - inclui a atividade de receber os 

documentos e efetuar a separação em duas 

categorias: oficial, que trata de matéria de interesse 

institucional e particular, que trata de conteúdo de 

interesse pessoal. Os documentos oficiais são 

divididos em ostensivos e sigilosos. Aqueles de 

natureza ostensiva deverão ser abertos e analisados. 

No momento da análise, deverá ser verificada a 

existência de outros registros relacionados ao 

documento recebido, para se fazer a devida 

referência. Os documentos de natureza sigilosa e 

aqueles de natureza particular deverão ser 

encaminhados diretamente aos respectivos 

destinatários. 

II. Registro-os documentos recebidos pelo protocolo 

são registrados em formulários ou em sistemas 

eletrônicos, nos quais serão descritos os dados 

referentes ao seu número, nome do remetente, data 

e assunto, espécie, entre outros elementos. 

III. Autuação - após o registro, os documentos são 

numerados (autuados) conforme sua ordem de 

chegada ao arquivo. A palavra autuação também 

significa a criação de processo. 

IV. Classificação - análise e identificação do conteúdo 

de documentos, seleção da categoria de assunto sob 

a qual sejam recuperados, podendo atribuir a eles 

códigos. Esta tarefa é executada com o auxílio do 

plano de classificação, caso a instituição possua esse 

instrumento. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

 

(A) 1 

(B) 4 

(C) 2 

(D) 3 

 

 

 

35) Tendo em vista a importância de se guardar 

corretamente os documentos de arquivo, 

visando a sua localização, faz-se necessária a 

adoção das seguintes operações de 

arquivamento: 

 

I. Codificação - inserção de códigos nos documentos 

de acordo com o método de arquivamento adotado: 

letras, números, cores. 

II. Inspeção - exame do documento para verificar a 

existência de despacho que indique se ele seguirá 

para o arquivamento. 

III. Classificação - análise e identificação do conteúdo 

de documentos, seleção da categoria de assunto sob 

a qual sejam recuperados. 

IV. Estudo - leitura do documento para verificar a 

entrada que será atribuída, a existência de outros 

documentos que tratam de matéria semelhante. 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) II 

(B) I, II e III 

(C) I 

(D) I, II, III e IV 

 

 

36) A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da 

proposta mais vantajosa para a administração e a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 

será processada e julgada em estrita conformidade 

de acordo com os seguintes princípios básicos, 

EXCETO: 

 

(A) Pessoalidade. 

(B) Probidade administrativa. 

(C) Vinculação ao instrumento convocatório. 

(D) Julgamento objetivo. 

 

37)  Os editais de licitação para a contratação de 

bens, serviços e obras poderão, mediante prévia 

justificativa da autoridade competente, exigir que o 

contratado promova, em favor de órgão ou entidade 

integrante da administração pública ou daqueles por 

ela indicados a partir de processo isonômico, medidas 

de compensação comercial, industrial, tecnológica ou 

acesso a condições vantajosas de financiamento, 

cumulativamente ou não, na forma estabelecida 

pelo(a): 

 

(A) Poder Executivo federal. 

(B) Senado. 

(C) Congresso Nacional. 

(D) Câmara dos Deputados. 
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38) As obras e os serviços somente poderão ser 

licitados quando: 

 

I. O produto dela esperado estiver contemplado nas 

metas estabelecidas no Plano Plurianual de que trata 

o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso. 

II. Houver previsão de recursos orçamentários que 

assegurem o pagamento das obrigações decorrentes 

de obras ou serviços a serem executadas no exercício 

financeiro em curso, de acordo com o respectivo 

cronograma. 

III. Houver projeto básico aprovado pela autoridade 

competente e disponível para exame dos 

interessados em participar do processo licitatório. 

IV. Existir orçamento detalhado em planilhas que 

expressem a composição de todos os seus custos 

unitários. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

 

(A) 3 

(B) 1 

(C) 4 

(D) 2 

 

39) Não poderá participar, direta ou indiretamente, 

da licitação ou da execução de obra ou serviço e 

do fornecimento de bens a eles necessários: 

 

I. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade 

contratante ou responsável pela licitação. 

II. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa 

física ou jurídica. 

III. Empresa, isoladamente ou em consórcio, 

responsável pela elaboração do projeto básico ou 

executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, 

gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco 

por cento) do capital com direito a voto ou 

controlador, responsável técnico ou subcontratado. 

É certo o que se indica em: 

 

(A) I 

(B) I, II e III 

(C) II 

(D) I e III 

 

 

40)   São modalidades de licitação, SALVO: 

 

(A) Concorrência 

(B) Concurso 

(C) Leilão. 

(D) Alienação. 

 


