FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
Comissão Executiva do Vestibular
Seleção Pública para a Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS

LOCAL DE PROVA

PROVA OBJETIVA
22 de junho de 2008
DURAÇÃO: 04 HORAS
INÍCIO: 09h 00min

RG

TÉRMINO: 13h 00min

ADMINISTRADOR
ASSINATURA DO CANDIDATO

Leia com atenção todas as instruções abaixo.
O tempo utilizado para esta leitura está incluído no tempo de duração da prova.
01. Para fazer sua prova, você está recebendo um caderno, contendo 50 (cinqüenta) questões de múltipla escolha,
numeradas de 01 a 50.
02. Cada questão apresenta um enunciado seguido de 4 (quatro) alternativas, das quais somente uma é a correta.
03. Com ênfase na SEGURANÇA para o candidato e em virtude de razões logísticas e operacionais o caderno de prova
deve ser, necessariamente, assinado no local indicado.
04. Examine se o caderno de prova está completo ou se há falhas ou imperfeições gráficas que causem qualquer dúvida.
Se for o caso, informe, imediatamente, ao fiscal para que este comunique ao Coordenador. A CEV poderá não aceitar
reclamações após 30 minutos do início da prova.
05. Decorrido o tempo determinado pela CEV, será distribuído o cartão-resposta, o qual será o único documento válido
para a correção da prova.
06. Ao receber o cartão-resposta, verifique se o seu nome e número de inscrição estão corretos. Reclame
imediatamente, se houver discrepância.
07. Assine o cartão-resposta no espaço reservado no cabeçalho.
08. Não amasse nem dobre o cartão-resposta para que o mesmo não seja rejeitado pela leitora óptica, pois não haverá
substituição do cartão-resposta.
09. Marque suas respostas pintando completamente o quadradinho correspondente à alternativa de sua opção. Assim:
10. Será anulada a resposta que contiver emenda, rasura, a que apresentar mais de uma alternativa assinalada por
questão, ou ainda, aquela que, devido à marcação, não consiga ser identificada pela leitora, uma vez que a correção
da prova se dá por meio eletrônico.
11. É vedado o uso de qualquer material, além da caneta de tinta azul ou preta, para marcação das respostas.
12. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a sua eliminação.
13. Não será permitido ao candidato, durante a realização da prova, portar: armas; aparelhos eletrônicos de qualquer
natureza; bolsas; livros, jornais ou impressos em geral; bonés, chapéus, lenço de cabelo, bandanas ou outros objetos
que impeçam a visualização completa das orelhas.
14. É vedado o uso de telefone celular ou de qualquer outro meio de comunicação. O candidato que for flagrado fazendo
uso do aparelho celular, durante o período de realização da prova será, sumariamente, eliminado da Seleção.
15. O candidato, ao sair da sala, deverá entregar, definitivamente, seu cartão-resposta preenchido e o caderno de
prova, devidamente assinados, devendo, ainda, assinar a folha de presença.
16. É proibido copiar suas respostas em papel, em qualquer outro material, na sua roupa ou em qualquer parte de seu
corpo.
17. O gabarito e as questões desta prova estarão disponíveis na página da CEV (www.uece.br), a partir das 15 horas do
dia 22 de junho de 2008.
18. O candidato poderá interpor recurso administrativo contra o gabarito oficial preliminar, a formulação ou o conteúdo de
questão da prova. O prazo para interposição de recursos finda às 17 horas do dia 24 de junho de 2008.
19. Os recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da CEV/UECE e entregues no Protocolo Geral da UECE, no Campus do
Itaperi, Av. Paranjana, 1700, no horário das 08 às 12 horas e das 13 às 17 horas.
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PROVA OBJETIVA:
Este Caderno de Prova contém 50 (cinqüenta)
questões, numeradas de 01 a 50, todas com 04
(quatro) alternativas. Verifique se o caderno está
completo ou se há imperfeições. Nestes casos,
informe, imediatamente, ao fiscal.

Marque seu cartão-resposta,
pintando completamente o
quadrinho correspondente à sua
resposta, conforme o modelo:

Código 01: ANALISTA DE GESTÃO/ADMINISTRADOR

•

O gabarito e as questões desta prova estarão disponíveis na página da CEV (www.uece.br), a partir das 15
horas do dia 22 de junho de 2008.

•

O candidato poderá interpor recurso administrativo contra o gabarito oficial preliminar, a formulação ou o
conteúdo de questão da prova. O prazo para interposição de recursos inicia às 08 horas do dia 23 de junho
e finda às 17 horas do dia 24 de junho de 2008.

•

Os recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da CEV/UECE e entregues no Protocolo Geral da UECE, no
Campus do Itaperi, Av. Paranjana, 1700, no horário das 08 às 12 horas e das 13 às 17 horas.

LÍNGUA PORTUGUESA

01. Da leitura do texto, depreende-se que
A) liberdade
significa
transferir
responsabilidade para terceiros.

Texto I – Ser Livre: tão Difícil quanto Inevitável
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

a

B) a vida madura está condicionada à liberdade e
à democracia.

O que explica o êxito temporário das formas
negadoras da liberdade é a dificuldade profunda
e muito camuflada de aceitar o enfrentamento
da vida inerente à liberdade. É mais cômodo
delegar a responsabilidade a uma instituição
externa (governo, clubes, partidos, religiões,
autoridades de qualquer tipo: intelectuais,
religiosas,
filosóficas,
tecnocráticas,
policiais, militares etc) e deixar com ela o peso
das decisões do que viver em si próprio a
responsabilidade de decidir, escolher, enfrentar
os problemas da solidão, individualidade,
limitação, injunções e frustrações inerentes a
qualquer tipo de liberdade.
Difícil é ser maduro. Difícil é aceitar as
responsabilidades da vida. Por isso delegar
poder, responsabilidade e livrar-se do problema
(situação infantil) é sempre mais cômodo,
embora, paradoxalmente, acabe levando à
negação posterior da delegação autoritária
porque quem a assume acaba por não a
suportar, tal o preço da sua manutenção, e
cai no arbítrio e na opressão.
Liberdade
e
democracia
são,
pois,
instâncias inevitáveis e assustadoras, sem as
quais a vida madura (de uma pessoa ou um país)
é
impossível,
mas
com
as
quais
a
responsabilidade aumenta e, com ela, a
capacidade de tolerar imperfeições, frustrações,
demoras,
aparentes
desarmonias,
erros,
justamente o que é difícil de aceitar: a lenta
gestação da evolução.
(Artur da Távola. Alguém que já não fui. Rio de
Janeiro, Salamandra, 1979. P. 156)

C) o preço da manutenção
temporário e elevado.

da

liberdade

é

D) as instituições são responsáveis pela garantia
da liberdade.

02. O “O” do início do texto, linha 01, na classe
gramatical e no sentido, corresponde ao termo
A) Aquilo.
B) O fato.
C) Algo.
D) O motivo.

03. Fica correto
palavra

empregar

uma

vírgula

após

A) “liberdade”, linha 02.
B) “cômodo”, linha 04.
C) “autoritária”, linha 20.
D) “democracia”, linha 24.

04. Considere as seguintes afirmações:

2

I.

“camuflada”,
dissimulada.

II.

“delegar”, linha 05, significa mostrar.

linha

03,

significa

a

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – Comissão Executiva do Vestibular – CEV/UECE
Concurso Público para a Companhia de Gás do Ceará – Edital No 01/2008-CEGÁS – Prova realizada em 22/06/2008.

10. Assinale a alternativa que contém uma palavra
que tem acento gráfico pelo mesmo motivo que a
palavra “inevitáveis”, linha 25.

Sobre as afirmações, assinale o correto.
A) Somente a I é verdadeira.
B) Somente a II é verdadeira.

A) Anéis.

C) A I e a II são verdadeiras.

B) Explicássemos.

D) A I e a II são falsas.

C) Pára.
D) Cabíveis.

05. As seqüências de vírgulas entre os parênteses, a
partir da linha 06, têm como finalidade
A) indicar a omissão do verbo.
B) isolar umas circunstâncias.

Texto II – Preço Sofrerá Reajuste de 7,2% no
Ceará

C) separar termos de mesma função.
D) destacar substantivos e adjetivos.

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

06. Assinale a alternativa que contém uma frase na
qual a palavra destacada tem o mesmo sentido de
“injunções”, linha 13.
A) Há dificuldades para se adquirir a liberdade.
B) Há certas imposições na vida das pessoas.
C) São muitas as alegrias dos homens.
D) As ligações entre as pessoas devem ser
fortes.

07. A conjunção “embora”, linha 19, estabelece
relação de
A) explicação.
B) causa.
C) oposição.
D) conseqüência.

08. A passagem “tal o preço da sua manutenção”,
linha 22, expressa idéia de

O preço do gás natural vai subir, em
média, 7,2% para os setores industrial,
comercial, termogerador e veicular (GNV), a
partir de amanhã, no Ceará. Com este novo
reajuste, o preço do metro cúbico do GNV para
o consumidor final poderá saltar de R$ 1,69 para
1,76, com incremento de 7,32%, dependendo de
quanto cada posto de combustível irá repassar
para a bomba.
Se os postos transferirem integralmente a
alteração nos preços do gás natural para o
consumidor, o produto terá subido 26,61%, em
apenas um ano; quatro vezes mais do que o
INPC, dos últimos 12 meses, em torno de 5%.
Em maio de 2007, o metro cúbico do GNV na
bomba custava R$ 1,39.
O aumento decorre do reajuste tarifário da
margem bruta da Companhia de Gás do Ceará
(Cegás), aprovada pela Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará
(Arce), no último dia 16, mas confirmada por
ambas, apenas ontem. A margem bruta
representa o pagamento dos serviços de
distribuição do gás natural prestados pela
Cegás.
(Diário do Nordeste. 27 de maio de 2008)

11. O objetivo principal do texto é

A) efeito.

A) mostrar as variações dos reajustes nas tarifas
do gás natural.

B) condição.

B) criticar as empresas
reajustes tarifários.

C) proporção.
D) causa.

responsáveis

pelos

C) responsabilizar os postos de combustíveis
pelos aumentos das tarifas.
D) revelar as contradições entre os fabricantes
de gás natural.

09. É correto afirmar-se sobre o vocábulo “pois”,
linha 24, que
A) é um pronome e equivale à palavra também.
B) é uma conjunção
portanto.

e

equivale

à

12. Com relação aos parágrafos do texto II, é correto
afirmar que

palavra

A) iniciam-se com um elemento de coesão.

C) é um pronome e equivale à palavra portanto.
D) é uma conjunção
também.

e

equivale

à

B) tratam do mesmo assunto.

palavra

C) apresentam introdução, desenvolvimento e
conclusão
D) têm tópico frasal.
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19. Do mesmo modo que “prestados”, linha 56, a
concordância nominal está correta em

13. Com relação às palavras “gás”, linha 33, e
“industrial”, linha 34,
A) somente a primeira tem acento gráfico no
plural.

A) É meio-dia e meio.
B) A margem tarifária está menas bruta.

B) somente a segunda tem acento gráfico no
plural.

C) O preço do gás subirá, haja visto o reajuste.

C) as duas têm acento gráfico no plural.

D) Anexos à carta enviaremos os dados dos
reajustes.

D) nenhuma tem acento gráfico no plural.
20. Com relação ao gênero textual, predominam no
texto I e no texto II, respectivamente,

14. Expressa idéia de futuro a forma verbal
A) “vai subir”, linha 33.

A) a narração e a descrição.

B) “transferirem”, linha 42.

B) a narração e a dissertação.

C) “custava”, linha 48.

C) a dissertação e a descrição.

D) “representa”, linha 55.

D) a dissertação e a narração.

15. A palavra “reajuste”, linha 37,
seguintes processos de formação:

sofreu

os

A) ajuste → reajustar → ajustar → reajuste.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

B) justo → ajustar → reajustar → reajuste.
C) ajuste → ajustar → reajustar → reajuste.

21. Por meio do orçamento participativo,

D) justo → reajustar → ajustar → reajuste.

A) o governo estabelece mecanismos de autogestão pública para que as comunidades
possam, elas mesmas, gerir parcela do
orçamento.

16. Caso houvesse uma substituição do objeto direto
do verbo “transferirem”, linha 42, a frase
correta seria
A) Se os postos
consumidor...

lhe

transferirem

para

o

B) Se os postos
consumidor...

lhes

transferirem

para

o

C) Se os postos
consumidor...

a

transferirem

para

o

D) Se os postos
consumidor...

as

transferirem

para

o

B) há uma compatibilização entre os orçamentos
públicos das três esferas do governo (federal,
estadual e municipal).
C) cria-se um processo contínuo de ajuste crítico
pelo princípio da auto-regulação.
D) há um acordo para que todos os partidos de
apoio ao governo participem do orçamento.

22. Sobre a nova reforma do Estado, pode-se afirmar,
corretamente, que

17. A sigla “INPC”, linha 46, significa

A) a maior participação do cidadão ou das
organizações da sociedade civil está na raiz na
nova reforma do Estado.

A) Imposto Nacional de Políticas Comerciais.
B) Imposto
de
Consumidor.

Negócios

de

Preços

ao

B) a reforma do estado visa a descentralização
dos aparelhos de segurança do Estado a fim
de que o cidadão possa enfrentar, com maior
poder, os grupos fora da lei que ameaçam a
segurança individual.

C) Índice de Negócios de Políticas Comerciais.
D) Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

18. A expressão “em torno de”, linha 46, denota
idéia de

C) as parcerias entre sociedade e governo
possibilitam maior controle social sobre o
sistema de arrecadação dos impostos.

A) aproximação.

D) as parcerias público-privadas decorrem da
falta de capital das empresas que visam
forçar o país a conceder subsídios mais fartos.

B) exclusão.
C) inclusão.
D) retificação.
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23. Na estruturação de uma organização, há a
necessidade
de
confeccionar
gráficos
que
espelhem, o mais próximo possível, a situação
hierárquica. O administrador pode, para isto,
lançar mão dos modelos de gráficos chamados de

28. Ao coletar os dados de uma amostra, um
pesquisador encontrou os seguintes valores: 5,
12, 6, 8, 5, 6, 7, 5, 12 e 4. A média, a mediana e
a moda desta amostra são, respectivamente,
A) 7,5; 6 e 12.

A) sociogramas.

B) 6; 7,5 e 5.

B) quadro de distribuição de tarefas (QDT).

C) 7; 6 e 5.

C) fluxogramas.

D) 7; 6,5 e 5.

D) organogramas.

29. Considere o seguinte quadro de distribuição de
freqüência de dados relativos a uma variável
fictícia.

24. Em relação à avaliação de desempenho, é correto
afirmar que ela visa
A) premiar os bons e punir os maus funcionários.
B) criar um sistema de incentivos monetários
para motivar os servidores.
C) estabelecer diferenças de remuneração entre
servidores com o mesmo cargo, mas com
desempenhos diferenciados.
D) dar ao avaliado ferramentas para que tenha
um melhor desempenho.
25. Cultura organizacional pode ser definida como
A) as tradições que os fundadores da empresa
deixaram, em legado, para os sucessores.
B) o conjunto de atitudes, experiências, crenças,
valores e ritos da organização.
C) a forma de organização das
esportivo-culturais da empresa.

Classes de
freqüência

Freqüência

50 – 54

2

55 – 59

4

60 – 64

5

65 – 69

10

70 – 74

9

75 - 79

5

Total

35

Sobre
esta
distribuição,
pode-se
afirmar,
corretamente, que a média, a variância e o desvio
padrão são, respectivamente,

atividades

A) 35; 50 e 6,97.

D) os hábitos e as normas relacionadas ao
tratamento de seus clientes.

B) 67; 35 e 7,07.
C) 64; 7,07 e 50.

26. Dentre os elementos que concorrem para acelerar
a
descentralização
da
autoridade
nas
organizações, podemos citar

D) 67; 50 e 7,07.

A) a manutenção e o aperfeiçoamento das velhas
rotinas administrativas.

30. Considere a seguinte amostra resultante de uma
pesquisa: 3, 5, 12, 3, 2. Assinale a alternativa que
contém, respectivamente, a variância, o desvio
padrão e o coeficiente de variação dessa amostra.

B) o aperfeiçoamento das técnicas de controle
gerencial.
C) a complexidade dos problemas gerenciais da
empresa moderna.

A) 80; 8,9 e 178%.

D) a homogeneidade de mercados e clientes.

B) 16,5; 4,06 e 81,2%.
C) 13,2; 3,6 e 72,7%.

27. Na avaliação de investimento, o analista financeiro
pode utilizar-se dos indicadores de Valor Presente
Líquido (VPL) ou da Taxa Interna de Retorno
(TIR), para recomendar a aceitação ou rejeição do
projeto. Com base nesses indicadores, o analista
deve

D) 4,01; 2 e 40%.

31. Dos sistemas abaixo, o que NÃO foi estruturado
pela normal legal (Lei Federal no 4320/64) que
regula a Contabilidade Pública no Brasil foi o
sistema

A) recomendar o investimento, se VPL > 0 e
TIR < custo de oportunidade do capital.

A) orçamentário.

B) recomendar o investimento, se VPL < 0 e
TIR < custo de oportunidade do capital.

B) financeiro.

C) rejeitar o investimento, se VPL < 0.

C) patrimonial.

D) rejeitar o investimento, se TIR < 0.

D) fluxo de caixa.
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37. “Custo de oportunidade” significa

32. A mais recente modalidade de licitação, criada no
ano de 2000, para contratação de serviços e
compras da administração pública é o(a)

A) diferença entre o custo médio do produto e o
custo atual.

A) tomada de preços.

B) diferença entre o custo médio e o custo
marginal.

B) pregão.

C) valor sacrificado em
detrimento de outra.

C) concorrência.
D) leilão.

uma

alternativa,

em

D) montante dos custos aplicados em um produto
cuja venda está sujeita à oportunidade do
mercado.

33. O pagamento de uma letra de câmbio já vencida,
com encargos de multas e de juros, constitui um
fato administrativo

38. Se a conta Bancos c/ Movimento de uma empresa
apresentou um saldo de R$ 300.000,00, em 2006,
e de R$ 225.000,00, em 2007, isto significa que
na análise:

A) permutativo.
B) composto aumentativo.

A) horizontal, verificou-se uma redução de 25%
de 2006 para 2007.

C) composto diminutivo.
D) modificativo aumentativo.

B) horizontal
de
2007,
participação de 33,3%.

verificou-se

uma

C) vertical de 2007 foi apurada uma participação
de 33,3%.

34. Os elementos que ocorrem no dia-a-dia das
empresas e que não provocam modificações no
Patrimônio são chamados de

D) vertical, verificou-se uma redução de 25% de
2006 para 2007.

A) fatos administrativos.
B) fatos permutativos.

39. A Lei 10.520/2002, basicamente,

C) atos administrativos.

A) institui, no âmbito exclusivo da União, nos
termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, a modalidade de licitação denominada
pregão, para aquisição de bens e serviços
comuns e dá outras providências.

D) atos modificativos
35. A previsão para os estoques está pautada nas
previsões de consumo de material que procura
estabelecer, a partir de estudos sobre consumo, a
data e a quantidade em que os produtos são
requisitados. O padrão de consumo nem sempre é
uma constante, podendo oscilar bastante. Quando
as oscilações são regulares, o modelo é conhecido
como:

B) estabelece que, para aquisição de bens e
serviços extraordinários, poderá ser adotada a
licitação na modalidade de pregão, que será
regida por essa mesma Lei.
C) revoga a lei anterior sobre licitações, para dar
lugar a novas modalidades de compra no
serviço público.

A) sazonal.
B) oscilante.

D) estabelece o prazo de validade das propostas do
pregão em 60 (sessenta) dias, se outro não
estiver fixado no edital.

C) negativamente ou positivamente tendencioso.
D) horizontal.

40. Se A e B são eventos independestes com P(A) = 0,4
e P(B) = 0,6, então P(A ∩B) é igual a

36. A principal característica da obra de Taylor é
A) o conceito de organização como sistema
composto de um conjunto de motivações para
os funcionários.

A) 0,76.
B) 1,00.
C) 0,24.

B) a empresa ter que ser desenvolvida em torno de
suas pessoas e não em torno de sua
organização.

D) 0,20.

C) o conceito de organização como um sistema de
composto de múltiplos subsistemas interligados.
D) a aplicação de metodologia sistemática na
análise e na solução dos problemas de
organização, no sentido de baixo para cima.
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45. Há várias ferramentas de gestão de projetos
disponíveis para os administradores. A ferramenta
que apresenta a duração de cada atividade, a sua
seqüência lógica, quando ela pode ser iniciada, bem
como as suas atividades paralelas, chama-se

41. As alternativas, a seguir, contêm afirmações
relacionadas a conceitos da Estatística Descritiva.
Assinale o correto.
A) A mediana é a medida de tendência central mais
facilmente afetada por valores extremos,
enquanto a moda representa a classe de
freqüência mais alta e o desvio padrão é a raiz
quadrada da variância.

A) diagrama de Ishikawa.
B) revisão de programas.
C) gráfico de Gantt.

B) O valor numérico do desvio padrão não pode ser
negativo, enquanto a variância jamais pode ser
zero e o coeficiente de variação é a raiz
quadrada do desvio padrão.

D) fluxograma de processos.
46. Governo Eletrônico (e-government) oferece uma
série de serviços do governo realizados pela
internet nas relações do governo com o cidadão,
com fornecedores e seus sistemas internos. Assinale
a alternativa que NÃO representa um serviço de
governo eletrônico.

C) O valor numérico do desvio padrão não pode ser
maior que a variância, a variância não pode ser
negativa e a mediana não pode ser maior que a
média.
D) A moda é a medida mais facilmente afetada por
valores extremos, enquanto o desvio padrão
jamais pode ser negativo e a variância da
amostra pode ser menor, igual ou maior que a
variância da população.

A) Serviços de informações ao cidadão com relação
à situação de impostos pagos ou devidos.
B) Serviços de licenciamento
pagamento de IPVA.

de

veículos

e

C) Registro de Boletins de Ocorrência via Web.
42. Se A e B são eventos mutuamente exclusivos e
P(A) = 0,3 e P(B) = 0,5, então P(A ∪ B) é igual a

D) Correio eletrônico.

A) 0,06.
47. Para que uma mensagem de correio eletrônico
seja aceita como um documento original, pela
legislação atual, é necessário que

B) 0,15.
C) 0,80.
D) 0,20.

A) seja enviada por correio, pelo interessado, a
confirmação do documento.

43. Chama-se efeito “bicicleta”, a situação em que se
encontra uma empresa de continuar “pedalando”,
mesmo com problemas de caixa, já que ela não
pode parar. Para ajudar essa empresa, o método
de reposição de estoque (controle) considerado o
mais viável é o

B) o interessado se dirija à instituição pública
emitente, para informar o recebimento do
documento.
C) exista a certificação digital que ateste a
identidade
do
remetente,
na
forma
estabelecida em lei.

A) lote econômico.

D) o interessado confirme, pela mesma via
eletrônica, ter recebido o documento em
perfeitas condições e ordem.

B) estoque duas gavetas.
C) estoque em consignação.
D) máximos e mínimos.

48. Considere
os
saldos
de
uma
apresentados pela Contabilidade:

44. Considerando que há necessidade de se fazer um
maior número de compras, no prazo de um ano, por
exigência de capital de giro e tendo em vista a
necessidade de se comprar em pequenas
quantidades, por imposição do mercado (lote de
fabricação) e a política do lote de compra da
empresa, a melhor alternativa para reduzir o custo
de compra seria

Banco do Brasil c/Movimento
Caixa
Capital

empresa

3.600,00
1.400,00
12.000,00

Clientes

7.000,00

Compras

6.300,00

A) informatizar o departamento de compras.

Contas a Pagar

2.200,00

B) comprar em quantidades maiores.

CMV

7.800,00

C) diminuir a quantidade de compradores.

Equipamentos

6.900,00

D) a parceria com os fornecedores com entregas
programadas e parceladas (just in time).

Fornecedores

8.000,00

Despesas Diversas
Vendas
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2.200,00
13.000,00
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50. A Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993,

O Patrimônio Líquido desta empresa é de
A) R$ 12.200,00.

A) introduziu dentro da Administração Pública,
inclusive dos órgãos da Administração
indireta, como as autarquias, fundações
públicas e empresas públicas, os princípios da
licitação para realização de compras e
serviços.

B) R$ 15.000,00.
C) R$ 15.200,00.
D) R$ 22.200,00.

B) é uma Lei estadual a que se obrigam todos os
órgãos públicos em operação no Estado.

49. Podemos caracterizar a Empresa Pública como
sendo aquela que

C) estabelece normais gerais sobre licitações e
contratos administrativos pertinentes a obras,
serviços, inclusive de publicidade, compras,
alienações e locações no âmbito dos poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.

A) tem como objetivo a comunidade, os bens de
domínio público e se rege por legislação
específica.
B) tem como objetivo a comunidade, os bens de
domínio público e se rege pela legislação
comercial.

D) refere-se apenas ao âmbito da União, ficando
os órgãos estaduais e municipais sob a égide
de outra legislação.

C) tem como objetivo criar políticas públicas.
D) está voltada para as atividades industriais
específicas de domínio público.
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