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AUDITOR
ESTE CADERNO CONTÉM:
PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA (QUESTÕES 1 A 20)
PROVA DE LEGISLAÇÃO (QUESTÕES 21 A 30)
PROVA ESPECÍFICA (QUESTÕES 31 A 60)
GABARITO‐RASCUNHO

INSTRUÇÕES:
Após a autorização do aplicador, abra e confira o caderno
 Cada questão contém 4 (quatro) alternativas de resposta. Apenas 1 (uma) alternativa responde à questão.
 O formulário de respostas deverá ser preenchido conforme as instruções contidas no próprio formulário e
assinado apenas no espaço reservado para assinatura.
 Não será permitido emprestar ou pegar emprestado qualquer tipo de material (caneta, lápis, borracha)
durante a realização das provas.
ATENÇÃO!
 O não cumprimento das instruções acarretará a desclassificação do(a) candidato(a).
 O tempo de duração das provas é de 4 (quatro) horas e INCLUI o preenchimento dos formulários de
respostas.
 A interpretação das questões faz parte da prova.
 Este caderno será obrigatoriamente devolvido ao aplicador ao final da prova. O(a) candidato(a) deverá
apenas destacar a contracapa, na qual se encontra o rascunho do gabarito, que não poderá ter nenhuma
anotação extra.
 A devolução do formulário de respostas e do caderno de provas é de inteira responsabilidade do
candidato.
Boa Prova!

CONCURSO PÚBLICO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA (QUESTÕES 1 – 20)
INSTRUÇÕES: Considere o texto 1 para responder às questões 1 ‐ 5
TEXTO 1
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SEM INTERNET? NEM PENSAR!
Na web é assim: estamos sempre avançados e constantemente desatualizados, já que a cada dia surgem novidades que
surpreendem e modificam hábitos. Com o tempo, a evolução vertiginosa das facilidades (e também dos problemas) da
grande rede mundial de computadores só aumenta os motivos para aproveitar e refletir sobre como usamos a web.
Uma agência digital de Belo Horizonte desenvolveu ação que instiga os internautas com a pergunta no site: “Por que
você não viveria sem internet?”. “Internet é a fronteira sem fim”, diz um internauta. “Porque sou internetemente ligada
no mundo e a internet é o mundo”, acredita uma participante. O outro confessa: “Porque virei um compulsivo, dia e
noite, sem ela enlouqueço”.
Para aqueles que têm aversão ou nenhum acesso ao mundo virtual, a pergunta pode até soar exagerada. A resposta, no
caso, vem de bate‐pronto, com direito a ênfase. “Confortavelmente: não conseguiria”, diz o estudante de computação
Sílvio Reis Junior. “Eu uso internet para tudo – comparar preços, ler notícias, previsão do tempo, até como dicionário”,
detalha. Ele tem 20 anos e conta que é assim desde os 15; O e‐mail fica aberto o dia inteiro, atualizado momento a
momento, e na hora de buscar alguma informação o hábito é quase automático: “As facilidades que a internet oferece
fazem com que a gente esqueça que existem outros meios para conseguir determinadas informações e, quase por
instinto, a gente liga o computador e vai pesquisar no Google”.
Por trás do site, a equipe da agência também não consegue ficar off‐line tranquilamente. É o que confessa o publicitário
Gustavo von Sperling. Pego de surpresa com a pergunta que resolveu lançar na rede, ele pensa um pouco antes de
responder: “Eu não consigo ficar sem conversar com meus amigos no MSN ou rever meus amigos no Orkut; não consigo
deixar de postar meu dia a dia no Twitter ou não fazer uma pesquisa no Google”. Na última semana, um problema no
servidor fez com que a equipe precisasse ficar duas horas sem acesso à rede. “Simplesmente, paramos de trabalhar
durante esse tempo”, conta.
“É tão rotineiro que nem percebemos. Essa coisa de amanhã tudo já estar novo e termos que acompanhar essa
velocidade da tecnologia me assusta muito, mas eu acho fantástico”, diz Gustavo.
Por isso, a reflexão sobre as vantagens do uso da internet foi o mote da campanha criada pelos publicitários mineiros,
aproveitando a data definida pela ONU como o Dia Mundial da Internet. “Essa pergunta surgiu como uma reflexão quase
absurda. Mas, depois que as pessoas já estão acostumadas, tente ficar um dia sem internet. A ideia é justamente tentar
fazer com que as pessoas reflitam sobre um bom uso da rede, pensando na importância que aquilo tem para o nosso dia
a dia, para o trabalho, para a comunicação, como ferramenta que agiliza a vida”, diz Marcelo.
Estado de Minas – Informática – 14/5/2009 (com adaptações)

QUESTÃO 1
Na frase “(...): estamos sempre avançados e constantemente desatualizados, (...)” (linha 1), a relação de
significado estabelecida pela conjunção “e”, que predomina entre as orações, tem correspondência com a ideia
expressa na seguinte alternativa:
(A)
(B)
(C)
(D)

ideia de adição – não estamos sempre avançados, nem constantemente desatualizados.
ideia de conclusão – estamos sempre avançados, por conseguinte constantemente desatualizados.
ideia de explicação – estamos sempre avançados, porque estamos constantemente desatualizados.
ideia de contraste – estamos sempre avançados, porém constantemente desatualizados.

QUESTÃO 2

uma reflexão, um comentário à margem do que se afirma.
uma explicação do que foi dito anteriormente.
uma nota emocional, expressão exclamativa da alma.
uma citação textual referente ao assunto tratado.
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No trecho “Com o tempo, a evolução vertiginosa das facilidades (e também dos problemas) da grande rede
mundial (...)” (linhas 2‐3), a expressão entre parênteses constitui uma indicação acessória que expressa

CONCURSO PÚBLICO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
QUESTÃO 3
Considerando a ocorrência de uma única regência (“ao mundo virtual”) para os termos grifados na seguinte
frase: “Para aqueles que têm aversão ou nenhum acesso ao mundo virtual (...)” (linha 8), marque a alternativa
que também apresenta CORRETAMENTE uma única regência para os dois termos grifados.
(A)
(B)
(C)
(D)

Não estávamos convictos e aptos a exercer o cargo.
Uma proposta que tem a dependência e é aceitável a todos os candidatos.
Isso reflete sua consideração e compaixão por pessoas honestas.
A descrença e fascínio pela informática constitui o paradoxo deste século.

QUESTÃO 4
Nas alternativas seguintes, as palavras entre parênteses estão corretamente relacionadas às respostas dos
entrevistados sobre o que representa a internet, EXCETO:

(A) “Internet é a fronteira sem fim, (...)” (linha 5) – (infindabilidade).
(B) “(...) quase por instinto, a gente liga o computador e vai pesquisar no Google.” (linhas 13 e 14) – (hábito).
(C) “(...) precisasse ficar duas horas sem acesso à rede. Simplesmente paramos de trabalhar durante esse
tempo.” (linhas 19 e 20) – (suporte).
(D) “Porque virei um compulsivo, dia e noite, sem ela enlouqueço.” (linhas 6 e 7) – (rotina).

QUESTÃO 5
No trecho “Essa pergunta surgiu como uma reflexão quase absurda. Mas, depois que as pessoas estão
acostumadas, tente ficar um dia sem internet.” (linhas 24 e 25), a ressalva iniciada pela conjunção “Mas”, com
referência ao adjetivo “absurda”, justifica‐se pelo seguinte ditado popular:
(A)
(B)
(C)
(D)

“Melhor é errar com muitos que acertar com poucos.”
“Contra fatos não há argumentos.”
“As aparências enganam”.
“Toda regra tem exceção.”

INSTRUÇÕES: Considere o texto 2 para responder às questões 6 ‐ 10

Estado de Minas – Informática - 14/5/2009 - Frederico Bottrel - (com adaptações)
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HÁBITO OU TRANSTORNO?
Conferir caixa de entrada de e‐mails de cinco em cinco minutos, manter inúmeras abas abertas no navegador e travar
conversas virtuais com mais de duas pessoas. Tudo isso ao mesmo tempo. É assim que muita gente gasta muitas horas
do dia. Os hábitos são comuns a muitos, mas, se não forem observados com cuidado, o limite para um transtorno
compulsivo pode ser tênue. Limite para o uso da rede, como em tudo na vida, é essencial.
“Os casos de viciados em internet já estão nos consultórios com frequência relativamente alta”, diz Luciana Nogueira de
Carvalho, vice‐presidente da Associação Mineira de Psiquiatria. Especializada em saúde mental de crianças e
adolescentes, ela chama a atenção para o fato de que a situação aparece da mesma forma como o vício em substâncias
psicoativas: “No início, o adolescente vai perdendo o interesse por situações cotidianas até o isolamento total dentro de
casa e o afastamento do seu círculo de amigos”.
O mais preocupante, segundo a psiquiatra, é o uso praticamente obrigatório do computador nos dias de hoje. No
contato com os pacientes, Nogueira percebe que o mundo virtual é uma realidade entre os jovens e o computador está
presente em todas as atividades: dos trabalhos escolares aos arranjos de festas dos fins de semana, com a comunicação
diária entre os amigos.
A especialista explica que o problema do vício aparece quando conectar‐se ao mundo real começa a se tornar uma
tarefa difícil e que exige esforço. Com o tempo, os pais podem observar que o jovem já não sai de casa como antes e
passa cada vez mais tempo na frente do PC.
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TEXTO 2

CONCURSO PÚBLICO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
QUESTÃO 6
Considerando a relação entre as palavras (coesão textual), na frase “Tudo isso ao mesmo tempo”. (linha 2), a
expressão grifada refere‐se ao seguinte assunto:

(A)
(B)
(C)
(D)

A necessidade de limite para o uso da rede.
As várias ações realizadas sincronicamente por internautas.
O perigo de um hábito transformar‐se em transtorno compulsivo.
A inconveniência de gastar muitas horas do dia na internet.

QUESTÃO 7
O adjetivo grifado na frase “(...) o limite para um transtorno compulsivo pode ser tênue.” (linhas 3 e 4) tem,
nesse contexto, correspondência de significado com a seguinte alternativa:
(A)
(B)
(C)
(D)

dúbio
fino
sofrível
inconsiderável

QUESTÃO 8
Na oração “(...) se não forem observados com cuidado, (...)” (linha 3), a conjunção grifada estabelece, entre os
segmentos do período, uma relação de
(A)
(B)
(C)
(D)

condição.
contradição.
conclusão.
comparação.

QUESTÃO 9
Segundo especialista (linhas 14‐16), o que desperta a atenção para um diagnóstico preocupante em relação ao
uso excessivo da internet está expresso no seguinte par de opostos:
(A)
(B)
(C)
(D)

virtual/real
vício/consciência
hábito/transtorno
irritabilidade/serenidade

QUESTÃO 10
No trecho “O mais preocupante, segundo a psiquiatra, é o uso praticamente obrigatório do computador nos dias
de hoje.” (linha 10), o emprego da vírgula justifica‐se pelo seguinte motivo:
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isolar oração explicativa.
isolar o vocativo.
isolar expressão intercalada.
isolar o adjunto adverbial.
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INSTRUÇÕES: Considere o texto 3 para responder às questões 11 ‐ 15
TEXTO 3
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A TECNOLOGIA É A MOEDA CORRENTE DA NOSSA VIDA
Seu PowerBook repousa na sua escrivaninha ao lado de uma pilha de artigos importantes ainda não lidos, mas você
escolhe uma cerveja gelada e um pouco de TV para relaxar. A noite passa depressa e você vai para a cama depois do
noticiário e de um monte de voice‐mails do seu escritório. Você fica deitado acordado enquanto sua mulher conversa no
chat room da Internet, e faz um inventário dos eventos do seu dia. Você se sente envergonhado por ter perdido a calma
com um novo colega de trabalho; você se lembra de que o homem do conserto não deu um retorno ao seu telefonema
como prometera, mesmo depois que você bipou para ele; você gostaria de ter lido para o seu filho uma história na hora
de dormir, embora estivesse cansado; você se sente orgulhoso por manter a comissão da venda do imóvel em 4%. Sua
mente dá um salto à frente quando você adormece, enquanto, mentalmente, faz uma lista checando as coisas que
precisam ser feitas amanhã. Acorda às 6h30 sem lembrança de ter sonhado. Levanta‐se imediatamente para tomar uma
xícara de café quente e abrir o e‐mail. Então, caminha até o carro com um pão na mão para uma viagem de vinte
minutos durante a qual ouve no rádio um trecho da página de um livro popular sobre negócios porque sente que está
ficando para trás em suas leituras profissionais. O telefone celular toca e o seu colega o lembra de que um cliente irá
comparecer à reunião em quinze minutos. Seus pensamentos se afastam do narrador barulhento para um desejo brutal
de cair fora da cidade.
High Tech – High Touch – Nana Naisbitt e Douglas Philips – Ed. Cultrix - SP (com adaptações)

QUESTÃO 11
Conclui‐se que o personagem, cujas ações são relatadas no texto, é o próprio leitor, pelo seguinte:

(A) pelo fato de personagem e leitor terem atividades afins.
(B) pelo uso do pronome de tratamento “você”.
(C) pelo interesse que desperta no leitor tudo o que se refere à tecnologia.
(D) pelo fato de o leitor sentir‐se parte de textos que tratam de avanços tecnológicos.
QUESTÃO 12
Considerando que a linguagem do texto tem função apelativa (o produtor da mensagem tem a intenção de
influenciar o leitor), o relato das ações, pensamentos e sentimentos da personagem transmite mensagem de

(A) um apelo por uma mudança radical de atitude.
(B) uma ordem para parar, interromper o que faz.
(C) uma chamada à realidade, para despertar a consciência.
(D) uma súplica para atender aos apelos do coração.
QUESTÃO 13
Na frase “(...) e faz um inventário dos eventos de seu dia.” (linha 4), a palavra grifada pode ser substituída, sem
alteração de sentido nesse contexto, por:
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(A) programa
(B) prospecto
(C) relação
(D) cadastro

CONCURSO PÚBLICO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
QUESTÃO 14
O verbo grifado na frase “(...) o homem do conserto não deu um retorno ao seu telefonema como prometera,
(...)” (linhas 5 e 6), pode ser substituído, SEM ALTERAÇÃO DA IDEIA DE TEMPO, pela seguinte forma verbal:

(A) tinha prometido
(B) tem prometido
(C) teria prometido
(D) tivesse prometido
QUESTÃO 15
De acordo com a descrição das ações e pensamentos da personagem, ao longo do texto, a vida dessa pessoa
pode ser resumida, GRADATIVAMENTE, da seguinte forma:

(A) assombro – decepção – distração
(B) isolamento – irresolução – insensatez
(C) desatenção – desconfiança – sobressalto
(D) agitação – perturbação – saturação
INSTRUÇÕES: Considere o texto 4 para responder às questões 16 ‐ 20

A tecnologia é a moeda corrente da nossa vida - High tech – High touch, Nana Naisbitt e Douglas Philips – Ed. Cultrix - SP
(com adaptações)
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RECEITA PARA ESCAPAR
Necessitando de uma trégua longe da tecnologia do consumidor, você entra num avião para uma fuga de três dias.
Entalado cotovelo contra cotovelo entre um homem de negócios bem‐vestido com um laptop e uma mãe segurando um
bebê de colo, você olha para o telefone na poltrona da frente que fica mostrando uma mensagem gravada: “Chefe
Impaciente, Cliente Ansioso – Faça Essa Chamada.” Você resiste à pressão. Em vez disso, pega uma revista e folheia com
o polegar as páginas de propaganda e de artigos sobre negócios, até chegar ao artigo que lhe interessa “Três Dias
Perfeitos em Viena”, e começa a fantasiar a respeito de uma fuga romântica. As fotografias da China rural também
cativam os seus olhos, assim como as imagens granuladas de florestas e a poesia de Thoreau. A fuga é apreciada. Em
seguida, você retira da bolsa do assento o catálogo de produtos de bordo e se pergunta se o aquecedor de toalhas seria
um luxo que mereça ser comprado, ou então o vaporizador de roupas. Como um bônus, se você o comprar com o seu
Mileage Plus VISA, este o recompensará com milhas de voo para quem viaja frequentemente. A unidade de telefone
emite outra mensagem. Dessa vez: “Qual é o preço de não fazer essa chamada?”
As duas revistas oferecidas pela United Airlines refletem os dois maiores mercados da América, a tecnologia do
consumidor e a fuga da tecnologia do consumidor. Através de uma engenhosa rede de marketing, a empresa de linhas
aéreas e a de cartões de crédito juntaram‐se para criar um plano por cujo intermédio a compra de tecnologias do
consumidor alimenta a fuga com relação à tecnologia do consumidor. Por exemplo, compre com seu MasterCard e
receba milhas de viagem. “Faça uma hipoteca, faça milhas.” “Pegue o telefone. Pegue milhas.”
Quanto mais tecnologia do consumidor você comprar, mais precisará de uma fuga. (...)
Três Dias Perfeitos, ou qualquer escapada de fim de semana, não é um antídoto comprovado contra o stress.
Transplantar‐se de uma cidade para outra, de um programa para outro, não é uma coisa relaxante. Não obstante uma
mudança na arquitetura, não obstante uma mudança na alimentação ou no clima, a energia de uma cidade é uma
energia de cidade, e viajar longas distâncias num curto período de tempo é inquietante. O viajante típico levará consigo
um laptop, um telefone celular, uma câmera fotográfica e, possivelmente, uma filmadora de vídeo, as mesmas coisas que
criam o tempo high tech causador do stress.
O fim de semana terminou, e você está de pé, espremido no corredor do avião, grato por poder esticar as pernas. Os
passageiros se apressam em direção ao carrossel das bagagens onde todos se aglomeram ao redor da correia de
transporte serpenteante verificando as etiquetas com os nomes à medida que passam as malas pretas com rodinhas.
Você acabou de voltar à sua realidade.
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TEXTO 4

CONCURSO PÚBLICO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
QUESTÃO 16
A referida “fuga de três dias” para “fugir da tecnologia do consumidor” constitui um paradoxo porque:

(A) “(...) qualquer escapada de fim de semana não é um antídoto comprovado contra o stress.” (linha 18)
(B) “Quanto mais tecnologia do consumidor você comprar, mais precisará de uma fuga.” (linha 17)
(C) “Transplantar‐se de uma cidade para outra, (...) não é uma coisa relaxante.” (linha 19)
(D) “(...) e viajar longas distâncias num curto período de tempo é inquietante.” (linha 21)
QUESTÃO 17
Na oração “(...) à medida que passam as malas pretas com rodinhas.” (linha 26), a locução proporcional grifada
será corretamente substituída pelas alternativas seguintes, EXCETO:

(A) na medida em que
(B) à proporção que
(C) ao passo que
(D) enquanto
QUESTÃO 18
No período “Não obstante uma mudança na arquitetura, não obstante uma mudança na alimentação ou no
clima, (...).” (linha 19 e 20), a locução conjuntiva grifada tem o mesmo valor de significado de:

(A) visto que
(B) apesar de
(C) em face de
(D) em razão de
QUESTÃO 19
A frase “(...) a compra de tecnologias do consumidor alimenta a fuga com relação à tecnologia do consumidor.”
(linhas 14 e 15) encerra uma ideia de:

(A) improcedência
(B) Insensatez
(C) inverossimilhança
(D) incoerência
QUESTÃO 20
O contraste de sentimentos, experimentados pela personagem, com relação ao desejo de fugir para o campo
mas, ao mesmo tempo, adquirir, no catálogo, produto da vida civilizada (linhas 8‐10) tem correspondência com
a ideia expressa na seguinte citação:
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(A) “Na natureza não existem prêmios, sequer punições. Existem consequências.” (James Wistler)
(B) “Urbanização: falar é fácil, difícil é lazer.” (Eduardo Hoffman)
(C) “Todos querem voltar à natureza, mas ninguém quer ir a pé.” (Petra Kelly)
(D) “Uma longa viagem começa com um único passo.” (Lao‐Tse)

CONCURSO PÚBLICO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
PROVA DE LEGISLAÇÃO (QUESTÕES 21 – 30)
QUESTÃO 21
De acordo com o Estatuto da Universidade Federal de Lavras, a instituição reger‐se‐á pelos seguintes princípios:
I.
II.
III.
IV.

Liberdade de ensino, pesquisa e extensão, bem como de divulgação do pensamento, da arte e do saber;
Ênfase nas atividades de ensino visando à formação de cidadãos altamente qualificados;
Gestão democrática e participativa;
Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.

Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente as proposições I, III e IV estão corretas.
Somente as proposições I e III estão corretas.
Somente as proposições II e IV estão corretas.
Somente as proposições I, II e IV estão corretas.

QUESTÃO 22
Conforme o Estatuto da Universidade Federal de Lavras, a Universidade organizar‐se‐á com base nos seguintes
princípios, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Estrutura orgânica com base em departamentos.
Universalidade do conhecimento.
Plena utilização dos recursos humanos, materiais e de qualquer ordem.
Independência entre patrimônio e administração.

QUESTÃO 23
Segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Decreto 1.171/94,
analise as proposições seguintes e, a seguir, marque a alternativa CORRETA.
I.

Nas autarquias federais, deverá ser criada uma Comissão de Ética encarregada de orientar e aconselhar
sobre a ética profissional do servidor.
II. É vedado ao servidor público apresentar‐se habitualmente embriagado fora do serviço.
III. O servidor público tem o dever de comunicar aos seus superiores, no prazo máximo de quarenta e oito
horas, todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público.
IV. É dever do servidor público ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se
materializam na adequada prestação dos serviços públicos.
V. A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de suspensão e sua fundamentação
constará do respectivo parecer.
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Somente as proposições I, III e V são corretas.
Somente as proposições II, III e IV são corretas.
Somente as proposições I, II e IV são corretas.
Somente as proposições II, IV e V são corretas.
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CONCURSO PÚBLICO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
QUESTÃO 24
O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Decreto 1.171/94, considera
que “A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que
devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício
da vocação do próprio poder estatal.” Em face disso, é CORRETO afirmar que, na conduta do servidor público,
(A)
(B)
(C)
(D)

a verdade poderá ser omitida quando contrária aos interesses da Administração Pública.
o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo.
os fatos e atos verificados em sua vida privada não afetam o seu bom conceito na vida funcional.
seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para o estrito cumprimento legal.

QUESTÃO 25
A Lei 8.112/90 dispõe que a posse do servidor público dar‐se‐á pela assinatura do respectivo termo, no qual
deverão constar:
(A)
(B)
(C)
(D)

As atribuições, os deveres, os direitos e a remuneração inerentes ao cargo a ser ocupado.
As atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo a ser ocupado.
As atribuições, a qualificação do servidor e a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio.
As atribuições, direitos e deveres e documentos comprobatórios do servidor.

QUESTÃO 26
Relacione os termos da Coluna I com os termos da Coluna II, conforme a Lei 8.112/90 e, a seguir, marque a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
COLUNA I

COLUNA II

1. Indenizações

( ) adicionais

2. Vantagens

( ) diárias
( ) ajuda de custo
( ) gratificações
( ) auxílio‐moradia

(A)
(B)
(C)
(D)

1,
2,
2,
1,

2,
1,
1,
1,

2,
1,
1,
2,

2, 1
1, 2
2, 1
2, 2

QUESTÃO 27
Além do vencimento e das vantagens previstas na Lei 8.112/90, serão deferidos aos servidores as seguintes
retribuições, gratificações e adicionais, EXCETO:
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Retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento.
Gratificação natalina.
Gratificação por encargo de curso ou concurso.
Retribuição pelo exercício de cargo em comissões de sindicância.
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(A)
(B)
(C)
(D)

CONCURSO PÚBLICO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
QUESTÃO 28
Conforme a Lei 8.112/90, “O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas
atribuições”. Sobre essa responsabilidade do servidor público, prevista no capítulo IV da referida Lei, analise as
proposições seguintes e, a seguir, marque a alternativa CORRETA.
I.

Tratando‐se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação
regressiva.
II. A responsabilidade civil‐administrativa é consequência de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo,
que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.
III. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular‐se, sendo independentes entre si.
IV. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a
existência do fato ou sua autoria.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente as proposições I, III e IV são corretas.
Somente as proposições I, II e III são corretas.
Somente as proposições II e IV são corretas
Somente as proposições II e III são corretas.

QUESTÃO 29
O artigo 37 da Constituição Federal dispõe que “A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. É CORRETO afirmar que a publicidade dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos
(A) deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela podendo constar nomes ou
símbolos que caracterizem órgãos, autoridades ou servidores públicos.
(B) deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela devendo constar nomes, símbolos
ou imagens que promovam as autoridades ou servidores públicos responsáveis pelos atos ou serviços.
(C) deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar os nomes dos
responsáveis técnicos da obra.
(D) deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

QUESTÃO 30
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(A) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.
(B) As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos
em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos
previstos em lei destinam‐se aos cargos e funções públicas em geral.
(C) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou
de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
(D) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de
provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo
ou emprego na carreira.
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Baseando‐se na Constituição Federal, marque a alternativa INCORRETA.

CONCURSO PÚBLICO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
PROVA ESPECÍFICA (QUESTÕES 31 – 60)
QUESTÃO 31
Considere as seguintes proposições:
I. O Princípio da Entidade reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade e afirma a autonomia
patrimonial, a necessidade da diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios
existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou
instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por consequência, nessa acepção,
o Patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou
instituição.
II. O Princípio da Oportunidade refere‐se, simultaneamente, à tempestividade e à integridade do registro do
patrimônio e das suas mutações, determinando que esse seja feito de imediato e com a extensão correta,
independentemente das causas que as originaram.
III. De acordo com o Regime de Competência de Exercício, as receitas e as despesas devem ser incluídas na
apuração do resultado do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem,
independentemente de recebimento ou pagamento.
Com base no Conselho Federal de Contabilidade – Princípios Fundamentais e Normas Brasileiras de
Contabilidade (2008), marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

As proposições I, II e III são corretas.
Somente as proposições I e III são corretas.
Somente as proposições II e III são corretas.
Somente as proposições I e II são corretas.

QUESTÃO 32
O auditor identificou que alguns imobilizados estavam registrados no Balanço Patrimonial por um valor acima
do que valiam no mercado. Marque a alternativa que indica o Princípio contábil que NÃO foi observado.
(A)
(B)
(C)
(D)

Competência
Continuidade
Materialidade
Prudência

QUESTÃO 33
A depreciação é a redução do valor do bem pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou
obsolescência. Nesse sentido, é INCORRETO afirmar que
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(A) o valor depreciável de um ativo deve ser apropriado, sistematicamente, durante sua vida útil, período de
uso ou volume de produção.
(B) a depreciação deve ser reconhecida até que o valor residual do ativo seja igual ao seu valor contábil.
(C) a depreciação de um ativo depreciável começa a partir do momento da sua aquisição.
(D) o valor residual e a vida útil, período de uso ou volume de produção de um ativo devem ser revisados, pelo
menos, no final de cada exercício, e quando as expectativas diferirem das estimativas anteriores, as
alterações devem ser efetuadas.

CONCURSO PÚBLICO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
QUESTÃO 34
Segundo Piscitelli, Timbó e Rosa (2006), ao considerar o Plano de Contas da Administração Federal, é
INCORRETO afirmar que
(A)
(B)
(C)
(D)

é composto também de uma tabela de eventos.
compreende nove níveis de desdobramento, classificados e codificados desde “Classe” até “Subitem”.
na Tabela de Contas Correntes, consta um campo específico para “Nota de Empenho”.
as contas podem ser agrupadas em escrituradas e não escrituradas.

QUESTÃO 35
Segundo o Manual Técnico de Orçamento, versão 2009, a classificação econômica da receita envolve duas
categorias: Receitas Correntes e Receitas de Capital. Com base nessa classificação, é INCORRETO afirmar que
são Receitas Correntes:
(A)
(B)
(C)
(D)

Receita patrimonial, receita agropecuária e receita industrial.
Receita tributária, receita de contribuições e operações de crédito.
Receita de serviços, receita agropecuária e receita industrial.
Transferências correntes, receita patrimonial e receita de contribuições.

QUESTÃO 36
Conforme Giacomoni (2007), em relação à classificação da receita por fontes, é INCORRETO afirmar:
(A) A receita tributária compreende a receita oriunda de tributos (impostos, taxas e contribuições), além de
multas, juros de mora, indenizações e cobrança da dívida ativa.
(B) Receita patrimonial é oriunda da exploração econômica do patrimônio da instituição, especialmente juros,
aluguéis, dividendos, receitas de concessões e permissões, entre outros.
(C) Receita de alienação de bens compreende o resultado obtido com a alienação de bens patrimoniais, como
ações, títulos, bens móveis, imóveis, entre outros.
(D) Receita de serviços decorre de atividades, como comércio, transporte, comunicação, serviços hospitalares,
armazenagem, serviços educacionais, culturais, recreativos, entre outras.

QUESTÃO 37
Segundo Giacomoni (2007), a Lei que estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da
administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para programas de
duração continuada é a
(A)
(B)
(C)
(D)

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
Lei Orçamentária Anual (LOA).
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Lei do Plano Plurianual (PPA).

QUESTÃO 38

Empenho, pagamento e liquidação.
Liquidação, empenho e pagamento.
Empenho, liquidação e pagamento.
Liquidação, pagamento e empenho.
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(A)
(B)
(C)
(D)
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Segundo Piscitelli, Timbó e Rosa (2006), a despesa apresenta diferentes estágios que compreendem
procedimentos e operações com finalidades específicas. Marque a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA desses estágios.

CONCURSO PÚBLICO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
QUESTÃO 39
Segundo a Lei No. 4320/64, qual das alternativas NÃO representa Despesas Correntes?
(A)
(B)
(C)
(D)

Pessoal civil, pessoal militar e encargos diversos.
Juros da dívida pública, inativos e subvenções econômicas.
Subvenções sociais, pensionistas e contribuições da Previdência Social.
Material de consumo, serviços de terceiros e concessão de empréstimos.

QUESTÃO 40
Cruz (2008) faz uma comparação entre receitas públicas e receitas empresariais. Qual alternativa representa a
comparação CORRETA?
(A) Receita de aluguéis e aplicação financeira na contabilidade de empresas privadas correspondem à receita
operacional e receita patrimonial na contabilidade pública.
(B) Venda de imobilizado e resultado da participação em coligadas na contabilidade de empresas privadas
correspondem à receita patrimonial e receita operacional na contabilidade pública.
(C) Receita operacional e venda de imobilizado na contabilidade de empresas privadas correspondem à receita
tributária e alienação de bens móveis e imóveis na contabilidade dos órgãos públicos.
(D) Receita operacional na contabilidade de empresas privadas corresponde à receita patrimonial na
contabilidade pública e não existe conta equivalente a receitas com aplicação financeira na contabilidade
pública.

QUESTÃO 41
Considere as seguintes proposições:
I.

Os procedimentos de Auditoria Interna constituem exames e investigações, incluindo testes de observância,
testes substantivos, testes de controle e testes de existência que permitem ao auditor interno obter subsídios
suficientes para fundamentar suas conclusões e recomendações à administração da entidade.
II. Os testes de observância visam à obtenção de razoável segurança de que os controles internos
estabelecidos pela administração estão em efetivo funcionamento, inclusive quanto ao seu cumprimento
pelos funcionários e administradores da entidade.
III. Os testes substantivos visam à obtenção de evidência quanto à sua ciência, exatidão e validade dos prazos
produzidos pelos sistemas de informações da entidade.
Com base em Attie (2007), marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente as proposições II e III são corretas.
Somente as proposições I e III são corretas.
Somente as proposições I e II são corretas.
Somente a proposição I é correta.

QUESTÃO 42
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(A) A critério do auditor, partes ou excertos dos papéis de trabalho podem ser postos à disposição da entidade
auditada.
(B) Os papéis de trabalho devem ser guardados pelo prazo de 3 anos, a partir da data de emissão do parecer
sobre as demonstrações contábeis.
(C) O auditor pode usar quaisquer documentos e demonstrações preparados ou fornecidos pela entidade,
desde que avalie sua consistência e se satisfaça com sua forma e conteúdo.
(D) Em auditorias realizadas em vários períodos consecutivos, alguns papéis de trabalho, desde que sejam
atualizados, podem ser reutilizados.
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Marque a alternativa que NÃO encontra amparo nas Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC T 11.3 ‐ Papéis
de Trabalho e Documentação da Auditoria – Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.024/05).

CONCURSO PÚBLICO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
QUESTÃO 43
Os objetivos específicos da auditoria e a população da qual se deseja extrair a amostra são aspectos que devem
ser observados ao planejar e determinar a amostra de auditoria. De acordo com as Normas Brasileiras de
Contabilidade (NBC T 11.11 – Amostragem – Resolução do Conselho Federal de Contabilidade N° 1.012/05),
marque a alternativa que relaciona os outros aspectos que devem ser observados pelo auditor ao planejar e
determinar a amostra de auditoria.
(A) O tamanho da amostra, o risco da amostragem, o erro esperado e o erro eventual.
(B) A homogeneidade da população, a estratificação da amostra, o risco de amostragem, o erro esperado e o
erro eventual.
(C) A estratificação da população, o tamanho da amostra, o risco da amostragem, o erro tolerável e o erro
esperado.
(D) A heterogeneidade da população, a estratificação da amostra, o erro esperado e o erro eventual.

QUESTÃO 44
Marque a alternativa que contém os tipos de auditoria governamental segundo a Instrução Normativa nº 16, de
20 de dezembro de 1991.
(A) Auditoria de gestão, auditoria de programas, auditoria operacional, auditoria contábil, auditoria de sistema
e auditoria especial.
(B) Auditoria fiscalizadora, auditoria de gestão, auditoria operacional, auditoria contábil, auditoria de sistema e
auditoria interna.
(C) Auditoria operacional, auditoria fiscalizadora, auditoria contábil, auditoria de receitas, auditoria de
despesas e auditoria especial.
(D) Auditoria contábil, auditoria de gestão, auditoria de receitas, auditoria de despesas, auditoria operacional e
auditoria de sistema.

QUESTÃO 45
As proposições abaixo estão conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC T 11 – IT 3 – Fraude e Erro ‐
Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 836/99), EXCETO:
(A) O risco de não detectar distorção relevante resultante de fraude é maior do que o risco de não detectar
distorção relevante resultante de erro.
(B) Se o auditor concluir que a fraude ou o erro tem efeito relevante sobre as demonstrações contábeis, e que
isso não foi apropriadamente refletido ou corrigido, ele deve emitir parecer com ressalva ou com opinião
adversa.
(C) O sigilo profissional normalmente impede o auditor de comunicar fraude e/ou erro a terceiros; todavia, em
certas circunstâncias, poderá ser requerida a quebra do sigilo profissional.
(D) Não existe risco de que distorções relevantes resultantes de fraude e de erro possam deixar de ser detectadas.

QUESTÃO 46
Indique a alternativa que contém EXCLUSIVAMENTE características de erro.
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Registro de transações sem comprovação e aplicação de práticas contábeis indevidas.
Aplicação incorreta das normas contábeis e interpretação errada das variações patrimoniais.
Aplicação incorreta das normas contábeis e ato intencional de omissão ou manipulação de transações.
Ato não intencional resultante de supressão ou omissão de transações nos registros contábeis.
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(A)
(B)
(C)
(D)

CONCURSO PÚBLICO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
QUESTÃO 47
As proposições abaixo estão conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC – P 3 – Normas Profissionais
do Auditor Interno ‐ Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 781/95), EXCETO:
(A) O dever de manter sigilo encerra‐se cinco anos após terminado o vínculo empregatício ou contratual do
auditor interno.
(B) Quando solicitado, cabe ao auditor interno prestar assessoria ao Conselho Fiscal ou aos órgãos
equivalentes da entidade.
(C) O auditor interno pode realizar trabalhos de forma compartilhada com profissionais de outras áreas da
entidade que o emprega.
(D) O auditor interno, não obstante sua posição funcional, deve preservar sua autonomia profissional.

QUESTÃO 48
Segundo Cruz (2008), assinale a afirmativa CORRETA em relação à auditoria governamental.
(A) A auditoria de gestão objetiva assegurar adequação, privacidade dos dados e informações oriundas dos
sistemas eletrônicos de processamento de dados, observando as diretrizes estabelecidas e a legislação
específica.
(B) A auditoria governamental pode somente ser realizada de forma direta, ou seja, realizada por servidores
efetivos em exercício nos órgãos e unidades do sistema de controle interno.
(C) A abrangência de atuação da auditoria inclui as atividades de gestão das unidades da administração direta,
entidades supervisionadas, programas de trabalho, recursos e sistemas de controles administrativos,
operacional e contábil.
(D) A auditoria operacional compreende o exame dos registros e documentos e a coleta de informações e
confirmações mediante procedimentos específicos, pertinentes ao controle do patrimônio de um órgão ou
entidade.

QUESTÃO 49
Considere as seguintes proposições:
Quando da emissão de parecer adverso, o auditor deve descrever em um ou mais parágrafos
intermediários, imediatamente anteriores ao parágrafo de opinião, os motivos e a natureza das
divergências que suportam sua opinião adversa, bem como os seus principais efeitos sobre a posição
patrimonial e financeira, e o resultado do exercício ou período.
II. O parecer com abstenção de opinião por limitação na extensão é emitido quando houver limitação
significativa na extensão do exame que impossibilite o auditor de formar opinião sobre as demonstrações
contábeis, por não ter obtido comprovação suficiente para fundamentá‐la, ou pela existência de múltiplas e
complexas incertezas que afetem um número significativo de rubricas das demonstrações contábeis.
III. A abstenção de opinião elimina a responsabilidade do auditor de mencionar qualquer desvio relevante que
normalmente seria incluído como ressalva no seu parecer.
IV. Quando a abstenção de opinião decorrer de incertezas relevantes, o auditor deve expressar, no parágrafo
de opinião, que, devido à relevância das incertezas descritas em parágrafos intermediários específicos, não
está em condições de emitir opinião sobre as demonstrações contábeis.
V. O parecer com ressalva deve obedecer ao modelo do parecer sem ressalva, modificado no parágrafo de
opinião, com a utilização das expressões “exceto por", “exceto quanto” ou “com exceção de”, referindo‐se
aos efeitos do assunto objeto da ressalva. É aceitável outra expressão na redação desse tipo de parecer.

(A)
(B)
(C)
(D)

Somente as proposições II, III e V são corretas.
Somente as proposições III e IV são corretas.
Somente as proposições I, II e III são corretas.
Somente as proposições I, II e IV são corretas.
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Tendo como referência os Princípios Fundamentais e Normas Brasileiras de Contabilidade – Auditoria e Perícia,
marque a alternativa CORRETA.
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I.

CONCURSO PÚBLICO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
QUESTÃO 50
Considere as seguintes proposições:
I.

O planejamento de auditoria pressupõe adequado nível de conhecimento sobre as atividades, fatores
econômicos, legislação aplicável e práticas operacionais da entidade e nível geral de competência de sua
administração.
II. O auditor deve documentar seu planejamento geral e preparar programas de trabalho por escrito,
detalhando o que for necessário à compreensão dos procedimentos que serão aplicados, em termos de
natureza, oportunidade e extensão.
III. No programa de auditoria, não é necessário explicitar as diversas épocas para aplicação dos procedimentos
e extensão com que os exames serão efetuados.
IV. No planejamento da auditoria, quando incluir a designação de equipe técnica, a responsabilidade pelos
trabalhos executados deverá ser assumida pelos membros da equipe.
Tendo como referência os Princípios Fundamentais e Normas Brasileiras de Contabilidade – Auditoria e Perícia
(NBC T 11.4 – Planejamento da Auditoria), marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente as proposições I e II são corretas.
Somente as proposições II e III são corretas.
Somente as proposições III e IV são corretas.
Somente as proposições I e IV são corretas.

QUESTÃO 51
Conforme a Lei 8.666/93, relacione a coluna I com a coluna II e, a seguir, marque a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA.
Coluna I
1. Licitação inexigível
2. Licitação dispensável
3. Licitação dispensada

2,
1,
3,
1,

2,
2,
2,
3,

3,
3,
3,
2,

(

)

(

)

(
(

)
)

Coluna II
impressão dos diários oficiais, de formulários
padronizados de uso da administração.
contratação de profissional do setor artístico consagrado
pela crítica especializada ou pela opinião pública.
aquisição de bens destinados exclusivamente a pesquisa
científica e tecnológica com recursos concedidos pela
Capes, Finep ou CNPq.
alienação de bem público por dação em pagamento.
venda a outro órgão ou outra entidade da administração
pública, de qualquer esfera de governo.

1
3
2
2
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3,
2,
1,
1,

)
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(A)
(B)
(C)
(D)
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CONCURSO PÚBLICO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
QUESTÃO 52
Segundo a Lei 8.666/93, analise as proposições seguintes e, a seguir, marque a alternativa CORRETA.
I.

A licitação do tipo técnica e preço deve ser utilizada, exclusivamente, para a contratação de serviços de
natureza predominantemente intelectual.
II. No caso da licitação do tipo menor preço, entre os licitantes considerados qualificados, a classificação
ocorrerá pela ordem decrescente dos preços propostos.
III. Nas licitações do tipo melhor técnica, no instrumento convocatório, será fixado o preço máximo que a
Administração se propõe a pagar.
IV. Nas licitações do tipo melhor técnica, as propostas de preço serão devolvidas intactas aos licitantes que
não forem preliminarmente habilitados.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente as proposições I, II e III são corretas.
Somente as proposições II e IV são corretas.
Somente as proposições II e III são corretas.
Somente as proposições I, III e IV são corretas.

QUESTÃO 53
“Em face do princípio constitucional da publicidade e com o objetivo de viabilizar o maior número de licitantes, o
art. 21 da lei de licitações estabelece a necessidade de publicação, em função do caso, em Diário Oficial e jornais
de grande circulação, dos avisos contendo o resumo dos editais das concorrências, das tomadas de preço, dos
concursos e dos leilões com a devida antecedência, no mínimo por uma vez”.
(ALTOUNIAN, 2009)

A partir da última publicação do edital, os prazos mínimos para o recebimento das propostas são, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Trinta dias para a modalidade tomada de preços quando a licitação for do tipo melhor técnica.
Cinco dias úteis para a modalidade convite.
Trinta dias para a modalidade concurso.
Quarenta e cinco dias para a modalidade concorrência quando a licitação for do tipo melhor técnica.

QUESTÃO 54
Acerca dos processos licitatórios previstos na Lei 8.666/93, é CORRETO afirmar:
(A) A investidura dos membros das Comissões de licitação permanentes não excederá a dois anos, vedada a
recondução da totalidade de seus membros para a mesma Comissão no período subsequente.
(B) Havendo interesse público superveniente devidamente comprovado, a Administração poderá deixar de
firmar o contrato, ainda que o resultado da licitação já tenha sido homologado.
(C) Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Administração poderá fixar, aos licitantes, o prazo de dez dias úteis para a apresentação de nova
documentação ou de outras propostas.
(D) Na modalidade convite, as propostas serão processadas e julgadas por servidor formalmente designado
pela autoridade competente.

QUESTÃO 55

Declaração de nulidade.
Advertência.
Multa.
Suspensão temporária de participação em licitação.
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(A)
(B)
(C)
(D)
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Conforme o artigo 87, da Lei 8.666/93, “pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções”, EXCETO:

CONCURSO PÚBLICO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
QUESTÃO 56
A modalidade de licitação do pregão, Lei 10.520/2002, destina‐se à contratação de bens e serviços comuns,
assim considerados aqueles cujos padrões
(A)
(B)
(C)
(D)

estejam de acordo com normas técnicas regulamentadas pelo mercado.
tornem viável a substituição por outros da mesma espécie qualidade e quantidade.
os façam ter pequeno valor e que sejam destinados ao consumo do licitante.
de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital.

QUESTÃO 57
Em uma licitação na modalidade pregão, há cinco licitantes que ofereceram inicialmente os seguintes preços:
Licitante I: R$ 15.000,00
Licitante II: R$ 15.500,00
Licitante III: R$ 16.000,00
Licitante IV: R$ 16.500,00
Licitante V: R$ 17.000,00
Diante do exposto e com base na Lei 10.520/2002, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos:
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente os licitantes I, II e III.
Somente os licitantes II, III e IV.
Somente os licitantes I, II, III e IV.
Somente os licitantes II, III, IV e V.

QUESTÃO 58
Foi prorrogado um contrato entre uma Universidade e uma construtora, sem autorização em lei, no edital da
respectiva licitação e no próprio contrato. Com fundamento no artigo 92, da Lei 8.666/93, tanto o agente
público que deu causa à prorrogação, como o contratado que concorreu para a prorrogação, dela se
beneficiando injustamente, tinham plena consciência das circunstâncias em que a prorrogação ocorreu. Nessa
situação, a conduta da contratante e da contratada CONFIGURA:
(A)
(B)
(C)
(D)

Crime punível com reclusão e multa.
Crime punível com detenção e multa.
Irregularidade administrativa sanável por decisão de autoridade superior.
Irregularidade administrativa que acarreta a anulabilidade do contrato.

QUESTÃO 59
Conforme a Lei 8.666/93, são cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam, EXCETO:
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O objeto e seus elementos característicos.
O regime de execução ou a forma de fornecimento.
A prestação de garantia.
Os casos de rescisão.
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(A)
(B)
(C)
(D)

CONCURSO PÚBLICO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
QUESTÃO 60
Sobre a formalização dos contratos administrativos, analise a proposições seguintes e, a seguir, marque a
alternativa CORRETA.
I.

A carta‐contrato é obrigatória nos casos de concorrência ou de tomada de preços, e facultativa em se
tratando de convite.
II. É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos temos do contrato e do respectivo processo licitatório.
III. Configuram instrumentos de formalização do contrato administrativo, a nota de empenho de despesa, a
autorização de compra e a ordem de execução de serviço.
IV. Os aditamentos relativos a direitos reais sobre imóveis serão lavrados nas repartições interessadas.
V. É condição indispensável para a eficácia do contrato administrativo a publicação resumida de seu
respectivo instrumento na imprensa oficial.
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Somente as proposições II, III e V são corretas.
Somente as proposições I, II e III são corretas.
Somente as proposições II, III e IV são corretas.
Somente as proposições I, III e IV são corretas.
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ATENÇÃO
ESTA PÁGINA PODERÁ SER DESTACADA

MAS NÃO PODERÁ SER UTILIZADA PARA
NENHUMA ANOTAÇÃO, A NÃO SER AS
MARCAÇÕES DO GABARITO.

