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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
 

a) Este caderno com o enunciado das 40 (quarenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões: 
 
 
 
 
 
 

b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser entregue ao 
fiscal ao término da prova. 

 

02- É DE RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO A CONFERÊNCIA DO NÚMERO DO CADERNO DE PROVA NO 
CARTÃO RESPOSTA. Caso não sejam compatíveis, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.  

 

03- Verifique se este material está em ordem (tais como se a seqüência de páginas está correta e se o número de questões 
confere com o quadro da alínea “a” do item 1)  e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem 
na confirmação de inscrição. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.  

 

04- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente à caneta 
esferográfica de tinta na cor preta ou azul. 

 

05- Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não a DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. A folha somente 
poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior – BARRA DE RECONHECIMENTO 
PARA LEITURA ÓTICA. 

 

06- Na Prova Objetiva, as questões são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado. 
 

07- Na Folha de Respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas acima da 
questão de cada bloco de respostas. 

 

08- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); 
só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA. A marcação de 
nenhuma, de mais de uma alternativa ou da rasura de qualquer natureza (borracha, corretivo, etc) anula a questão, 
MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA. 

 

09- Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo TODO O 
ESPAÇO compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação 
completamente, procurando deixar menos “espaços em branco” possível dentro do retângulo, sem invadir os limites dos 
retângulos ao lado. 

 

10- Será terminantemente vedado ao candidato copiar seus assinalamentos feitos na folha de respostas da prova objetiva, 
conforme previsto na alínea “d” do item 9.17 do edital. Ao candidato somente será permitido levar o caderno de questões 
da prova objetiva ao final do horário previsto para o término da prova, conforme previsto na alínea “c” do item 9.17 do 
edital.  

 
 

11- SERÁ ELIMINADO do Concurso o candidato que: 
 

a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como rádios 
gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 
 

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de 
Resposta. 
 

12- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
Caderno de Questões NÃO SERÃO CONSIDERADOS. 

 

13- Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões da Prova Objetiva, a Folha de Respostas da Prova Objetiva, 
conforme disposto na alínea “e” do item 9.17 do edital, e ASSINE A LISTA DE PRESENÇA. 

 

14- O TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA OBJETIVA É DE 4 (QUATRO) HORAS. 
 
 
 
 

Língua 
Portuguesa 

Conhecimentos de 
Informática

Conhecimentos 
Específicos

Questões Pontos Questões Pontos Questões Pontos 

1 a 10 1 11 a 20 1 21 a 40  2 
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♦ Língua Portuguesa ♦ 
 
Questão 01 
 
Marque a alternativa em que a forma nela grafada foge à variedade padrão da Língua Portuguesa. 
 
A) sobrancelhas. 
B) bandeja. 
C) meteorologia. 
D) mendigo. 
E) beneficiente. 
 
 
Questão 02 
 
O topônimo Itajaí recebe acento agudo, porque se deve acentuar 
 
A) “i” tônico que forma hiato com a vogal anterior. 
B) palavra oxítona terminada em “i”. 
C) trissílabo terminado em ditongo crescente. 
D) palavra oxítona terminada em ditongo decrescente. 
E) trissílabo terminado em ditongo oral. 
 
 
Questão 03 
 
Analise o emprego do segmento “por que” na frase “Não há por que criar dificuldades com esta questão”.  
 
Marque a alternativa em que o segmento “por que” está grafado corretamente. 
 
A) Não vejo o porque de se criarem dificuldades com esta questão. 
B) Não sei por que criar dificuldades com esta questão. 
C) Por quê se criam dificuldades com esta questão? 
D) Criar dificuldades com esta questão, por que? 
E) Criar dificuldades com esta questão, porquê? 
 
Questão 04 
 
Na frase, “Gostaríamos que, daqui por diante, parassem de repisar o passado”, a forma verbal parassem 
 
A) transmite a idéia de uma ação completamente concluída. 
B) indica um fato incerto, praticamente impossível de acontecer. 
C) anuncia uma ação que está ocorrendo no momento em que se fala. 
D) contraria a ação proposta na oração principal. 
E) expressa uma ação possível de se realizar no futuro. 
 
 
Questão 05 
 
Marque a alternativa em que se classifica corretamente o termo melhor nela empregado 
 
A) As crianças vão indo melhor, obrigada! (advérbio) 
B) Ana e Maria são as melhores alunas da classe. (advérbio) 
C) Seu projeto apresentou os melhores resultados. (advérbio) 
D) O tempero da pasta está melhor do que o de ontem. (advérbio) 
E) Nem sempre o melhor da vida é o que se leva dela. (advérbio) 
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Questão 06 
 
Na construção de frases na língua portuguesa padrão, é preciso observar a regra de concordância segundo a qual o adjetivo 
concorda com o substantivo em gênero e número. É o que ocorre no trecho seguinte: 
 
A) Um dia os operários cometeram a descortesia de adoecer. 
B) O hábito suja os olhos e baixa-lhes a capacidade de enxergar. 
C) Não admira que o marginal tenha acabado como acabou. 
D) Você sai todo dia, por exemplo, sem esperar por ninguém. 
E) Tenha olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo.   
 
Questão 07 
 
Nas palavras ATENUADO, TELEVISÃO e PERCURSO, encontram-se, pela ordem, os seguintes processos de formação de 
palavras: 
 
A) aglutinação, justaposição, sufixação. 
B) sufixação, aglutinação, justaposição. 
C) parassíntese, hibridismo, prefixação. 
D) justaposição, prefixação, parassíntese. 
E) hibridismo, hibridismo, parassíntese. 
 
 
Questão 08 
 
Marque a alternativa em que ocorre um adjunto adverbial com valor semântico de instrumento: 
 
A) Ele estava sozinho no meio do nada. 
B) Fui ao teatro com um grande amigo. 
C) Por fim, conseguiu abrir a caixa com o canivete. 
D) Houve mudanças muito radicais no parque industrial. 
E) Hoje, repousei preguiçosamente até o meio dia. 
 
Questão 09 
 
“Na laranja e na couve 
picada – as cores brasileiras 
 da feijoada.(...)” 

(Luiz Bacellar) 
 

No excerto acima, ocorre a figura de sintaxe a que se denomina 
 
A) zeugma. 
B) pleonasmo. 
C) anáfora. 
D) elipse. 
E) anacoluto. 
 
Questão 10 
 
Indique a alternativa em que a concordância verbal está em desacordo com a variedade padrão da Língua. 
 
A) Muitos de nós reclamou do mau atendimento daquela instituição. 
B) Deve haver possibilidades de recorrer da ação injusta. 
C) Cerca de cem pessoas aproximavam-se ansiosamente do guichê. 
D) Esses vinte por cento de desconto conquistaram a clientela da loja. 
E) Um piquete de bravos defendeu o castelo do nobre aprisionado. 
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♦ Conhecimentos de Informática ♦ 
 
Questão 11 
 
Qual das siglas abaixo identifica a porta para conexão de dispositivos no computador que, por ser universal, permite conectar 
uma variedade de periféricos, substituindo a função de muitas outras portas individuais? 
 
A) URL 
B) USB 
C) UDP 
D) UML 
E) UTP 
 
 
Questão 12 
 
O termo Ethernet refere-se: 
 
A) à infra-estrutura da rede mundial de computadores. 
B) ao dispositivo onde os cabos de rede são conectados. 
C) à conexão externa do computador através de um modem. 
D) aos padrões e protocolos usados para conexão a redes. 
E) ao roteador que gerencia uma rede ligada à Internet. 
 
Questão 13 
 
No sistema operacional Microsoft Windows XP, qual combinação de teclas serve como atalho fechar um item ativo ou sair do 
programa ativo?  
 
A) Alt+F4 
B) Alt+Delete 
C) Alt+Enter 
D) Alt+Esc 
E) Alt+Tab 
 
Questão 14 
 
Qual o nome do programa que fornece uma interface gráfica amigável para trabalhar com arquivos e pastas no sistema 
operacional Microsoft Windows XP?  
 
A) Internet Explorer 
B) Microsoft Office 
C) Windows Explorer 
D) Microsoft Outlook 
E) Windows Update 
 
 
Questão 15 
 
Numa janela aberta no sistema operacional Microsoft Windows XP, ocupando parte da tela do monitor, qual a sequência dos 
botões de controle localizados à direita na barra de título, da esquerda para a direita?  
 
A) Maximizar – Minimizar – Fechar 
B) Minimizar – Fechar – Maximizar  
C) Maximizar – Fechar – Minimizar 
D) Minimizar – Maximizar – Fechar 
E) Fechar – Maximizar – Minimizar 
 
 



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNiODpiOWRj:VGh1LCAwNSBBcHIgMjAxOCAxMjo0MjozNyAtMDMwMA==

    CADERNO 1 
Página: 5 
 

Assistente de Licitação 
 
Questão 16 
 
No programa Microsoft Word, qual o efeito da combinação de teclas Ctrl+Enter? 
 
A) Selecionar texto do parágrafo 
B) Finalizar o parágrafo 
C) Posicionar no início do parágrafo 
D) Mover para o fim da página 
E) Inserir quebra de página 
 
Questão 17 
 
Ao trabalhar com tabelas no programa Microsoft Word, qual ação permite eliminar as divisões de linhas e colunas, 
transformando várias células em uma única célula? 
 
A) Excluir células 
B) Mesclar células 
C) Ocultar grade 
D) Ocultar bordas 
E) Excluir grade  
 
Questão 18 
 
No programa Microsoft Word, há uma região localizada na parte esquerda da janela do documento, denominada barra de 
seleção. Que porção do documento é selecionada quando o ponteiro do mouse estiver posicionado na barra de seleção e, ao 
aparecer uma seta apontando para a cima e para a direita, o usuário pressionar com duplo clique o botão esquerdo do mouse? 
 
A) A linha apontada. 
B) A palavra apontada. 
C) O parágrafo apontado. 
D) A página inteira. 
E) O documento inteiro. 
 
 
Questão 19 
 
Qual o nome dado ao tipo de programas maliciosos que se disfarçam em páginas na Internet, como por exemplo, falsas páginas 
de banco, para capturar dados como número de conta e senha digitados pelo usuário?  
 
A) Phishing 
B) Trojan 
C) Virus 
D) Worm 
E) Hacker  
 
 
Questão 20 
 
O nome do protocolo que possibilita a comunicação entre as redes ligadas à Internet, isto é, a “língua” comum dos 
computadores que integram a Internet é: 
 
A) HTTP 
B) FTP 
C) SMTP 
D) TCP/IP 
E) LDAP  
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♦ Conhecimentos Específicos ♦ 
 
Questão 21 
 
Com relação à licitação, é correto afirmar o seguinte: 
 
A) A Constituição Federal determina que, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes. 

B) A Constituição Federal determina que, até um valor a ser fixado pela legislação, todas as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes. 

C) A Constituição Federal determina que, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação privada que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes. 

D) A Constituição Federal determina que, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, sem entretanto assegurar a igualdade de condições a 
todos os concorrentes. 

E) A Constituição Federal faculta a realização de licitação para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, desde 
que o processo escolhido assegure igualdade de condições a todos os fornecedores. 

 
 
Questão 22 
 
Com relação ao pregão, na forma como determinado em legislação federal, é correto afirmar o seguinte: 
 
A) o pregão não poderá ser adotado aquisição de bens e serviços comuns. 
B) o pregão poderá ser adotado para aquisição de bens e serviços comuns. 
C) o pregão poderá ser adotado para a investidura de servidor de nível intermediário. 
D) o pregão poderá ser adotado para a contratação de servidor temporário. 
E) o pregão  não poderá ser adotado aquisição de bens e  será permitido para a prestação de serviços comuns. 
 
 
Questão 23 
 
Com relação ao pregão, na forma definida pela legislação do Estado de São Paulo, é correto afirmar que 
 
A) pregão eletrônico é a modalidade de licitação, do tipo menor preço, em que a disputa pelo fornecimento de bens ou pela 

prestação de serviços comuns, independentemente do valor, é feita com a utilização de recursos de tecnologia da 
informação que promovam a comunicação pela Internet. 

B) pregão eletrônico é a modalidade de licitação, do tipo técnica e preço, em que a disputa pelo fornecimento de bens ou pela 
prestação de serviços comuns, independentemente do valor, é feita com a utilização de recursos de tecnologia da 
informação que promovam a comunicação pela Internet. 

C) pregão eletrônico é a modalidade de licitação, do tipo menor preço, em que a disputa pelo fornecimento de bens ou pela 
prestação de serviços comuns, desde que o  valor esteja compreendido nos limites do presente Decreto, é feita com a 
utilização de recursos de tecnologia da informação que promovam a comunicação pela Internet. 

D) pregão eletrônico é a modalidade de licitação, do tipo menor preço, em que a disputa pelo fornecimento de bens ou pela 
prestação de serviços comuns, independentemente do valor, sendo vedada a comunicação pela Internet. 

E) pregão eletrônico é a modalidade de licitação, do tipo menor preço, em que a disputa pelo fornecimento de bens ou pela 
prestação de quaisquer serviços, independentemente do valor, é feita com a utilização de recursos de tecnologia da 
informação que promovam a comunicação pela Internet. 
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Questão 24 
 
Como se diferencia a dispensa da inexigibilidade de licitação, tomando por base os preceitos estabelecidos pela Lei n. 
8666/93? 
 
A) A dispensa destina-se à aquisição de bens, enquanto a inexigibilidade, à celebração de contratos de prestação de serviços. 
B) Ambas são sinônimos, com aplicação idêntica. 
C) A dispensa destina-se à celebração de contratos de prestação de serviços, enquanto a inexigibilidade, à aquisição de bens. 
D) Na dispensa não é possível a concorrência, enquanto, na inexigiblidade, há a possibilidade de competição, porém a sua 

realização, desde que atendidos aos pressupostos legais, não é 
obrigatória. 

E) Na dispensa, a licitação é possível, por haver possibilidade de competição, mas não é obrigatória, desde que atendidos aos 
pressupostos legais, enquanto, na inexigiblidade, não é possível a concorrência. 

 
Questão 25 
 
Com relação ao instrumento contratual, na forma como definido pela Lei n. 8666/93, é correto afirmar que 
 

I. o instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços. 
II. o instrumento de contrato é sempre obrigatório, não podendo ser substituído em nenhuma hipótese. 

III. o instrumento de contrato é facultativo no caso de convite, podendo ser substituído por nota de empenho. 
IV. o instrumento de contrato é obrigatório no caso de concorrência e dispensável quando da tomada de preços. 
V. o instrumento de contrato é dispensado em qualquer situação decorrente de dispensa ou inexigibilidade de licitação. 

 
A) as opções II e V estão corretas. 
B) as opções I e IV estão corretas. 
C) as opções II e III estão corretas. 
D) as opções I e III estão corretas. 
E) as opções IV e V estão corretas. 
 
 
Questão 26 
 
Com relação ao prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento , fixados pela Lei n. 8666/93, 
assinale s alternativa correta: 
 
A) Trinta dias para concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral ou quando a 

licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço".  
B) Quinze dias para tomada de preços, quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço".  
C) Quarenta e cinco dias para concurso para a escolha de trabalho técnico, científico. 
D) Cinco dias para convites. 
E) Quinze dias úteis para leilão. 
 
 
Questão 27 
 
As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão nos termos da Lei n. 8666/93, à seguinte 
seqüência: 
 
A) projeto básico, execução de obras e serviços e projeto conclusivo. 
B) projeto básico, termo de referência e execução de obras e serviços. 
C) projeto executivo, termo de referência e execução de obras e serviços. 
D) projeto básico, projeto executivo e execução de obras e serviços. 
E) projeto executivo, projeto orçamentário e execução de obras e serviços. 
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Questão 28 
 
Sociedade de Limpeza Reunidas Ltda., pessoa jurídica sediada em Ribeirão Preto, firmou em 25 de janeiro de 1999, contrato 
com o Município de Campos de Jordão, para a prestação de serviços de limpeza das Creches Municipais.  Nos termos desse 
contrato, a Municipalidade se compromete a pagar, mensalmente, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).  A licitação foi 
processada nos termos da Lei n. 8666/93, sendo que o contrato foi pactuado, inicialmente, por um prazo de 12 meses.  A quarta 
prorrogação ocorreu 25 de janeiro de 2003.  Ocorre que, em 25 de janeiro de 2004, não havia sido concluída nova licitação 
para a escolha de novo prestador de serviços, razão pela qual o Município de Campos de Jordão, através do Chefe do 
Departamento de Contratos  e a mencionada pessoa jurídica acertaram a prorrogação tácita do referido contrato, por um prazo 
mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, sem, entretanto, a formalização de instrumento contratual.  Para esse período adicional, 
fixa-se um novo preço contratual, não tendo sido procedida a pesquisa de mercado.   
 
No que se refere a prorrogação contratual ocorrida em 25 de janeiro de 2004, é correto afirmar que 
 
A) é nula, uma vez que a lei 8666/93 não admite a celebração de contratos verbais, com peridiocidade distinta daquela que 

constava no contrato escrito. 
B) é nula, uma vez que a lei 8666/93 não admite a celebração de contratos verbais. 
C) é possível a prorrogação tácita, por se tratar de serviço indispensável, pouco importando a não celebração de um novo 

contrato escrito. 
D) é possível a prorrogação tácita, uma vez que a Lei n. 8666/93 limita a prorrogação dos contratos, para estas modalidades de 

contrato, em até 90 (noventa) meses. 
E) será possível a prorrogação tácita se homologada pela Câmara dos Vereadores de Campos do Jordão. 
 
 
Questão 29 
 
Em função dos fatos narrados na questão n.8, o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública em face 
do Município de Campos de Jordão, Chefe do Departamento de Contratos e da Sociedade de Limpeza Reunidas Ltda., 
alegando que os agentes públicos permitiram que a aludida pessoa jurídica auferisse vantagem de natureza indevida, quando de 
sua permanência, sem cobertura contratual, por um período adicional de 2 anos.  No que se refere a ação judicial apresentada, é 
correto afirmar que 
 
A) a ação é cabível, porém deve ser excluída a Sociedade de Limpeza Reunidas Ltda. 
B) a ação somente é cabível em face a Sociedade de Limpeza Reunidas Ltda., cabendo a Câmara dos Vereadores as medidas 

contra os agentes públicos envolvidos. 
C) a ação somente é cabível após a condenação a ser proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
D) a ação é cabível, independentemente da condenação pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, porém depende da 

condenação na instância penal. 
E) a ação é cabível por se tratar de improbidade administrativa, sendo correta a indicação dos réus apontados. 
 
 
Questão 30 
 
Com relação à conduta do Chefe do Departamento de Contratos, narrado na questão 8,  é correto afirmar o seguinte: 
 
A) a conduta somente será ilegal se não tiver sido autorizada pela Câmara dos Vereadores local. 
B) a conduta é ilegal, porém não constitui um dos crimes tipificados pela Lei 8666/93. 
C) a conduta é ilegal e constitui um dos crimes tipificados pela Lei n. 8666/93. 
D) a conduta é legal por ter atendido ao interesse público. 
E) a conduta é ilegal por não ter sido precedida da verificação dos preços praticados pelo mercado. 
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Questão 31 
 
Com relação aos acréscimos ou supressões a que o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais a que 
se fizerem nas obras, serviços ou compras, conforme determina a Lei n. 8666/93, é correto afirmar o seguinte: 
 
A) até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de 

equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos. 
B) inexistem limites com relação a estes acréscimos, dada a natureza consensual dos contratos. 
C) até 25% (vinte e cinco por cento) do valor  do último termo aditivo contratual vigente atualizado do contrato, e, no caso 

particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 40% (quarenta por cento) para os seus acréscimos. 
D) até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, incluindo os casos de reforma de edifício ou de 

equipamento. 
E) até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, e, no caso particular de reforma de imóvel ou de equipamento, até o 

limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos. 
 
 
Questão 32 
 
Com relação ao pregoeiro, conforme determinado pelo Decreto/SP n. 49722/2005, é correto afirmar que 
 
A) qualquer servidor público efetivo, desde que devidamente nomeado, por ato ou portaria, poderá atuar como pregoeiro. 
B) somente poderá atuar como pregoeiro o servidor estável ou empregado público que tenha realizado curso de capacitação 

para pregoeiro, com treinamento específico em pregão eletrônico, promovido por órgão ou entidade da Administração 
estadual. 

C) somente poderá atuar como pregoeiro o servidor que tenha realizado curso de capacitação para pregoeiro, com treinamento 
específico em pregão, promovido por órgão ou entidade da Administração federal ou estadual. 

D) somente poderá atuar como pregoeiro o servidor ou empregado público que tenha realizado curso de capacitação para 
pregoeiro, com treinamento específico em pregão eletrônico, promovido por órgão ou entidade da Administração estadual 
e a sua indicação tiver sido homologada pela Câmara dos Vereadores. 

E) somente poderá atuar como pregoeiro o servidor ou empregado público que tenha realizado curso de capacitação para 
pregoeiro, com treinamento específico em pregão eletrônico, promovido por órgão ou entidade da Administração estadual. 

 
 
Questão 33 
 
Com relação à divulgação dos pregões eletrônicos, na forma do Decreto/SP n. 49.722/2005, assinale a alternativa correta. 
 
A) Nos pregões eletrônicos, cujo valor estimado para a contratação for igual ou superior a R$ 650.000,00 (seiscentos e 

cinqüenta mil reais), a divulgação será feita no Diário Oficial do Estado e no respectivo sítio eletrônico e também, em 
jornal de grande circulação. 

B) A convocação dos interessados em participar do certame será somente efetuada por meio de publicação de aviso no Diário 
Oficial do Estado e no respectivo sítio eletrônico. 

C) A convocação dos interessados em participar do certame será efetuada por meio de publicação de aviso no Diário Oficial 
do Estado e no respectivo sítio eletrônico e, também, em jornal de grande circulação. 

D) Nos pregões eletrônicos, cujo valor estimado para a contratação for igual ou superior a R$ 650.000,00 (seiscentos e 
cinqüenta mil reais), a divulgação será feita no Diário Oficial da União,  no respectivo sítio eletrônico, no Diário Oficial do 
Estado e também, em jornal de grande circulação regional. 

E) A convocação dos interessados em participar do certame será somente efetuada por meio de publicação no sítio eletrônico 
do Diário Oficial do Estado. 
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Questão 34 
 
A lei n. 8666/93 estabelece uma série de punições para as pessoas jurídicas contratadas, quando da inexecução parcial ou total 
de um contrato, entre elas a declaração de inidoneidade.  Nesse sentido, é correto afirmar no tocante a autoridade 
administrativa competente para a aplicação desta pena, quando a parte contratante for autarquia federal, vinculada ao 
Ministério da Fazenda, seja. 
 
A) Presidente da República. 
B) Presidente da Autarquia. 
C) Ministro da Fazenda. 
D) Depende do Regimento Interno da referida Autarquia. 
E) Presidente da Autarquia, em conjunto com o Secretário Executivo do Ministério da Fazenda. 
 
Questão 35 
 
Com relação à aplicação de punição, por inexecução parcial ou total do contrato, determina a Lei n. 8666/93 que as penas 
podem ser de advertência; multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos e declaração 
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  No que se refere à aplicação de uma dessas penalidades 
é correto afirmar o seguinte: 
 
A) é indispensável que seja oportunizada a apresentação de defesa por parte da empresa contratada, em face dos princípios 

constitucionais que norteiam a Administração Pública. 
B) é dispensável a prévia notificação da empresa contratada, em face dos princípios constitucionais que norteiam a 

Administração Pública. 
C) é dispensável a prévia notificação da empresa contratada, no caso de inexecução total do contrato. 
D) é necessário somente a prévia notificação da empresa contratada, se a mesma não tiver causado prejuízo ao erário público. 
E) é necessário somente a prévia notificação da empresa contratada, se o contrato não tiver decorrido de procedimento 

licitatório e inexistir a prestação de caução. 
 
Questão 36 
 
Com relação à possibilidade de alteração dos contratos regidos pela Lei n. 8666/93, pode-se afirmar o seguinte: 
 
A) por acordo das partes, quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos 

seus objetivos. 
B) unilateralmente pela administração, quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem 

como do modo de fornecimento, em face da verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários. 
C) unilateralmente pela administração, quando conveniente a substituição da garantia de execução. 
D) unilateralmente pela administração, quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela lei n. 8666/93. 
E) por acordo das partes, quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, independentemente dos limites permitidos pela lei n. 8666/93. 
 
Questão 37 
 
Constitui caso de dispensa de licitação na forma do artigo 24 da Lei n. 8666/93, 
 
A) para a aquisição de componentes ou peças de origem exclusivamente nacional, necessários à manutenção de equipamentos 

durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de 
exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. 

B) na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde que 
atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, 
inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido. 

C) para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou 
entidade que integre a administração pública, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. 

D) na 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, mesmo que tenha fins lucrativos. 

E) nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa 
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 
particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas 
de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, 
contados da ocorrência da emergência ou calamidade, permitida uma prorrogação dos respectivos contratos. 
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Questão 38 
 
Com relação as hipóteses de inexigibilidade de licitação, é correto afirmar que 
 
A) para as compras de material de uso pelas Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, 

quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e 
terrestres, mediante parecer de comissão instituída por decreto. 

B) para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo, permitida a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita 
através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o 
serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes. 

C) para a aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional, 
quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para o Poder Público.    

D) para a contratação de Serviços Técnicos Profissionais Especializados, na forma como determinado pela Lei n. 8666/93, de 
natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de 
publicidade e divulgação. 

E) nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização dos processos 
licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia.  

 
Questão 39 
 
O Diretor de Administração da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Município de Bauru, precisa contratar 
serviço de reforma, na área de engenharia do imóvel sede de sua Secretaria.  Consultando a Lei n. 8666/93, ele verifica as 
diversas modalidades de licitação, sendo informado o seguinte:  a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais); b) 
tomada de preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); c) concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um 
milhão e quinhentos mil reais).   
Feita a estimativa de preços, pelo Setor Técnico, ficou o serviço orçado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e que o tempo 
de execução do mesmo, é de 8 meses.   
De forma a agilizar o processo, resolveu com a anuência expressa do Secretário Municipal a que está subordinado, em iniciar a 
reforma em janeiro de 2007, porém dividindo-o em duas fases, a primeira no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e 
a segunda etapa no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com início previsto para outubro do mesmo ano.   
Após a análise técnica, optou-se pela realização da licitação, sob a modalidade de tomada de preços.   
Com relação a escolha do tipo de certame licitatório adotada é correto afirmar o seguinte: 
 
A) a conduta está equivocada, uma vez que o procedimento adequado seria o de convite, e a escolha da modalidade mais 

onerosa dificulta a participação de um número maior de competidores. 
B) o parcelamento de um projeto em duas etapas, conforme definido na questão, constitui de per se irregularidade que anula o 

procedimento licitatório. 
C) a conduta está parcialmente correta uma vez que a administração optou por realizar várias licitações ao longo do exercício 

financeiro, para um mesmo objeto ou finalidade, preservando a modalidade de licitação pertinente ao todo, porém falta 
comprovar a necessária autorização do prefeito da municipalidade. 

D) a conduta está equivocada, uma vez que, no caso de qualquer parcelamento, em nome do princípio da moralidade, deve, na 
forma como determina a lei n. 8666/93, utilizar a modalidade de concorrência. 

E) a conduta está correta uma vez que a administração optou por realizar várias licitações ao longo do exercício financeiro, 
para um mesmo objeto ou finalidade, preservando a modalidade de licitação pertinente ao todo. 

 
Questão 40 
 
Com relação às licitações sob a forma de  "melhor técnica" ou "técnica e preço", é correto afirmá-la 
 
A) para a contratação de projeto de revitalização de imóveis de propriedade da União. 
B) para a prestação de serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, 

fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral.  
C) para a prestação de serviços de natureza intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, 

supervisão e gerenciamento e de engenharia civil em geral.  
D) para a aquisição de microcomputador de mesa ou portátil (“notebook”), monitor de vídeo e impressora. 
E) para a aquisição de bens e serviços de informática e automação, considerados como bens ou serviços comuns. 


