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QUESTÃO ALTERNATIVA  QUESTÃO ALTERNATIVA 

PORTUGUÊS (1 a 10)  CONHECIMENTOS GERAIS (11 a 20) 

1 B  11 B 

2 A  12 A 

3 C  13 B 

4 D  14 D 

5 A  15 A 

6 C  16 C 

7 B  17 D 

8 B  18 C 

9 C  19 ANULADA 

10 C  20 B 
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1) Defina a Modalidade de Licitação Convite. 
 

Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 03 (três) pela unidade 
administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá 
aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com 
antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. 

 
 
 
2) A portaria nº 42, de 14-4-1999, do Ministério do Orçamento e Gestão, que atualizou a Lei nº 

4.320/64, no aspecto concernente à discriminação da despesa por funções, estabelecendo os 
conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operações especiais. Diante 
do exposto conceitue o projeto. 

 
Projeto é o instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um 
conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a 
expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo. 
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3) O Sistema Financeiro Nacional é composto de Órgãos Normativos, Entidades Supervisoras e 

Operadores. Os Órgãos Normativos são compostos por três conselhos, apresente os mesmos 
e suas atribuições. 

 
CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - CMN, é o órgão responsável por expedir diretrizes gerais 
para o bom funcionamento do SFN. CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS - CNSP, 
órgão responsável por fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados. CONSELHO DE 
GESTÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - CGPC, é um órgão colegiado que integra a 
estrutura do Ministério da Previdência Social e cuja competência é regular, normatizar e coordenar 
as atividades das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (fundos de pensão). 

 
 
 
4) Explique a despesa obrigatória de caráter continuado. 

 
Despesa obrigatória de caráter continuado é a despesa corrente derivada de lei, medida provisória 
ou ato administrativo normativo, cuja obrigação de execução ultrapasse o período de dois exercícios. 

 
 


