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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 41

QUESTÃO 44

Nos termos do Decreto n.º 3.502/2000, a autorização para a

A respeito do grupo técnico GTEC da COFIEX, nos termos do

preparação de projetos ou programas do setor público com apoio de

Decreto n.º 3.502/2000, assinale a opção correta.

natureza financeira de fontes externas, mediante prévia
manifestação da Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX),

A O GTEC exerce o controle externo do COFIEX.

órgão colegiado integrante da estrutura do Ministério do

B O GTEC dispõe de quadro próprio de pessoal.

Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) é competência do

C Compete ao GTEC aprovar parecer formulado pelo COFIEX.
D É possível a participação de membros titulares do COFIEX no

A presidente do Banco Central.

GTEC.

B ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão.

E Os seus integrantes são remunerados em 50% do valor do

C presidente da República.

vencimento do seu cargo de origem, por até três participações

D ministro da Fazenda.

em reuniões mensais.

E presidente do Congresso Nacional.

QUESTÃO 45

QUESTÃO 42

É providência prévia ao processo de negociação dos documentos

Nos termos do Decreto n.º 3.502/2000, o resultado das avaliações

contratuais de financiamento externo para todos os mutuários

da COFIEX é consubstanciado em
A a protocolização, na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
A sanções disciplinares.

da autorização para concessão de garantia do Tesouro

B recursos financeiros descentralizados.

Nacional para contratação de operação de crédito externo.

C previsão orçamentária.

B a obtenção de autorização da Presidência da República.

D recomendações às autoridades competentes.

C a solicitação de credenciamento no Banco Central.

E multas aos órgãos avaliados.

D a análise da viabilidade do projeto pelo Congresso Nacional.
E a abertura de processo no Ministério da Fazenda.

QUESTÃO 43

Com relação à Secretaria Executiva da COFIEX, nos termos do
Decreto n.º 3.502/2000, assinale a opção correta.

QUESTÃO 46

No processo de financiamento externo, a carta-consulta é
caracterizada como

A A Secretaria de Assuntos Internacionais do MP funciona como
Secretaria

Executiva

da

COFIEX,

prestando

apoio

administrativo.
B Assumir a Secretaria Executiva da COFIEX é função atribuída
ao secretário do Tesouro Nacional.
C A maioria das funções da Secretaria Executiva da COFIEX é
desempenhada por cidadãos que não são funcionários públicos
estáveis.
D A Secretaria Executiva da COFIEX é constituída pelos
ministros de Estado e pelo vice-presidente da República.
E O cargo de secretário executivo é ocupado de modo
cumulativo pelo secretário executivo do MP.

A relatório com a solicitação de recursos externos, que deve ser
encaminhado diretamente para a organização internacional.
B documento no qual estão descritos as ações e os custos
previstos na execução de projetos com recursos externos e de
contrapartida local.
C ofício contendo a solicitação de parecer, que deve ser
encaminhado ao Banco Central.
D diploma legal, no qual é autorizada a realização do
financiamento.
E relatório técnico externo, que apresenta parecer aprovado
acerca da viabilidade do projeto.
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QUESTÃO 47

QUESTÃO 50

Compõem o grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento

Nos termos da Portaria MEFP n.º 497/1990, é vedado o aceite de
contra garantia nas operações de crédito ou de arrendamento

(BID)

mercantil a serem celebradas pela União na ocorrência

A o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional.

A de caução de títulos.

B a Cooperação Andina de Fomento e o Fundo Unilateral de

B de fiança prestada por instituição financeira controlada pelo
Distrito Federal.

Investimentos.
C o Fundo Internacional para Desenvolvimento da Agricultura e
a Organização para a Alimentação e a Agricultura.
D o Banco Nórdico de Investimentos e a Associação

C de 100% do valor da operação de crédito.
D de caução das cotas de repartição das receitas tributárias
mediante interveniência do Estado.
E de cessões de créditos existentes em contas de depósitos
provenientes de receitas de serviços.

Internacional de Desenvolvimento.
E o Fundo Multilateral de Investimentos e a Corporação
Interamericana de Investimentos.

QUESTÃO 51

Com referência às ordens bancárias externas, assinale a opção
correta.

QUESTÃO 48

financeiras

A A ordem bancária de pagamentos é destinada exclusivamente

intermediárias ou entidades similares para financiamento de

ao pagamento de pessoa jurídica que não possua conta-

O

BID

concede

empréstimos

a

instituições

projetos multissetoriais. Esse tipo de financiamento é denominado

corrente.
B Elas serão canceladas após determinado prazo, e os recursos,
depositados em conta vinculada.

A linhas de crédito condicionais (conditional credit lines —
CCLIP).
B empréstimos para projetos específicos (loan for specific
projects).
C empréstimos de crédito global (global credit loans).
D empréstimos para programas de obras múltiplas (loan for
multiple works programs).
E operações com reajuste periódico (time-slice operations).
QUESTÃO 49

Conforme a Resolução n.º 48/2007 do Senado Federal, os contratos
relativos às operações de crédito externo podem conter cláusula

C A autorização de pagamento por meio eletrônico dispensa a
assinatura do ordenador de despesas.
D Pagamentos indevidos por equívocos em procedimentos são da
exclusiva responsabilidade do emitente, ordenador de despesas
e gestor financeiro, de acordo com a área de competência.
E A única opção será o cancelamento da ordem bancária, quando
os dados relativos aos responsáveis pela autorização do
pagamento tiverem de ser alterados.
QUESTÃO 52

Com relação às chamadas contas especiais, assinale a opção correta.
A São contas movimentadas e administradas pela Secretaria do
Tesouro Nacional ou por entidades da administração indireta
executoras de projetos, quando especificamente autorizadas.

A que enfatize o recebimento antecipado de valores de empresa
pública, salvo lucros e dividendos.
B que implique compensação automática de débitos e créditos.
C de natureza financeira de interesse da União, de caráter não
reembolsável.
D que caracterize a assunção direta de compromisso ou confissão
de dívida com fornecedor de bens.
E de natureza política.

B Quando não utilizados por mais de noventa dias, eventuais
saldos disponíveis nas contas especiais devem ser depositados
na conta do Tesouro.
C São contas expressas em moeda nacional, independentemente
da moeda correspondente aos respectivos contratos.
D A movimentação das contas especiais deverá ser autorizada
mediante solicitação de saque ao Banco Central.
E Os depósitos correspondentes aos contratos de empréstimo
firmados pela União serão mantidos nas instituições indicadas
pelos respectivos credores.
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QUESTÃO 53

QUESTÃO 55

No entendimento da Secretaria do Tesouro Nacional, o acordo de

Com relação aos procedimentos atinentes à movimentação e

cooperação técnica

transferência de recursos no âmbito de acordos de empréstimos,
doações e cooperação técnica, assinale a opção correta.

A é fundamentado no interesse unilateral do beneficiário dos
A A prestação de contas dos recursos recebidos cabe

recursos.
B exige que os ordenadores de despesa credenciados perante os
organismos

internacionais

sejam

cadastrados

como

responsáveis no SIAFI da unidade gestora.
C compreende qualquer instrumento de cooperação celebrado
entre Brasil e organizações nacionais, estrangeiras ou
internacionais.

exclusivamente à unidade gestora responsável, e compreende
relatório de cumprimento do objeto.
B As transferências relativas aos acordos de cooperação técnica
com administração internacional se farão nas mesmas
condições gerais adotadas para todos os demais repasses.
C O pagamento de despesas dos projetos com recursos das contas
de Acordo de Cooperação Técnica deverá ser efetuado de

D tem a vantagem de não envolver dispêndio da receita pública.

forma global, compreendendo todos os possíveis beneficiários.

E só pode ser celebrado pela administração centralizada da

D Para fins de controle da concorrência bancária, cada organismo

União.
QUESTÃO 54

internacional que administre recursos públicos da União estará
obrigado a permitir a consulta exclusivamente ao TCU,
evidenciando a movimentação conjunta de todos os respectivos

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece determinadas
condições para as operações de crédito junto a organismo
financeiro internacional ou a instituição federal de crédito e

acordos.
E Os rendimentos positivos decorrentes de variação cambial
serão transferidos à Conta Única do Tesouro Nacional.

fomento para o repasse de recursos externos, envolvendo os entes
da Federação. Com relação a esse assunto, assinale a opção correta.

QUESTÃO 56

Um critério utilizado para classificação de projetos se baseia no uso
A A garantia da União não pode discriminar os entes que tenham

que eles terão para a empresa ao longo do processo decisório até

pendências relativas a atrasos nas amortizações de

sua implantação. Segundo esse critério, nas condições usuais no

empréstimos e financiamentos anteriormente concedidos a
esses mesmos entes.
B Se um município não honrar a dívida com que o Estado tenha
arcado em função da garantia prestada, a União poderá reter a
parcela relativa ao FPM daquele município.
C As entidades não financeiras da administração indireta poderão
conceder garantia a outro ente mediante a utilização de fundos
específicos.
D A garantia oferecida pela União a outros entes estará
condicionada à contragarantia, que não poderá ser inferior à
garantia.
E A contragarantia em favor da União poderá estar vinculada às
receitas próprias arrecadadas pelo ente, mas não às
transferências constitucionais.

Brasil, assinale a opção correta.
A O projeto final, uma vez concluído, não pode mais ser
modificado durante a fase de implantação, servindo de
parâmetro de comparação com o projeto de viabilidade.
B O projeto de financiamento é feito habitualmente com uma
perspectiva muito pessimista, para evitar que os financiadores
considerem as estimativas resultantes muito favoráveis.
C O projeto de financiamento é instruído com formulários
padronizados, para facilitar a análise dos órgãos incumbidos de
sua apreciação.
D A empresa, normalmente, elabora um único projeto de
viabilidade, que é quase sempre executado.
E As empresas nacionais geralmente fazem o projeto final, que
corresponde a uma espécie de orçamento.
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QUESTÃO 59

Variados são os componentes de um projeto, que devem ser

Os repasses de recursos externos constituem uma das principais

avaliados para efeito de tomada de decisão sobre a execução.

modalidades de financiamento a longo prazo. Com relação ao

Acerca desse tema, assinale a opção correta.

assunto, é correto afirmar que

A A análise das fontes e aplicações do capital de giro é

A a captação de recursos no exterior elimina o risco de variação

necessária para a determinação do capital de giro próprio, que,
por ser um investimento, deverá ser incluído nos desembolsos
do projeto.

cambial.
B são poupanças captadas no exterior, por instituições financeiras
estrangeiras atuantes no mercado internacional.

B O custo da estrutura organizacional durante a fase de

C são partes nesse tipo de operação, além da empresa nacional

implantação do empreendimento deverá ser totalmente

beneficiária, o banco nacional emprestador e o banco

depreciado até o início das operações.

estrangeiro captador.

C A definição da existência e disponibilidade de um local é, entre
os componentes econômicos, o passo inicial para a escolha de
um projeto e a decisão de implementá-lo.
D A existência de economias de escala é irrelevante para efeito
de determinação do tamanho do empreendimento, que deverá
estar preparado para qualquer nível de demanda.

D a empresa financiada pode contratar diretamente a operação
com instituição financeira internacional.
E as instituições financeiras nacionais podem emitir títulos de
dívida no exterior, para repassá-los às empresas brasileiras no
país.
QUESTÃO 60

E Quando a área de produção do projeto escolhido apresentar
dinamismo tecnológico acelerado, a melhor opção técnica
deverá ser definida após a implementação do projeto.

Objetivando-se conhecer como um projeto de investimento afeta ou
é afetado por outras eventuais propostas, é possível identificar
diversos tipos de investimento, classificando-os como

QUESTÃO 58

A análise dos custos de um projeto compõe o quadro de projeções
de resultados. Há vários critérios para classificação desses custos.
Em relação ao volume de produção ou de utilização de capacidade
produtiva, é correto afirmar que

A mutuamente excludentes, quando uma proposta é vantajosa e
a outra, totalmente inviável.
B com dependência estatística, quando as variações conjuntas de
resultados se anulam.
C economicamente independentes, quando, por exemplo, a

A os custos semivariáveis variam, de forma descontínua, com o
nível de utilização da capacidade.

aquisição de determinado equipamento exclui o seu
arrendamento.

B a depreciação é um típico custo variável, visto que é

D com restrição orçamentária, quando não for possível a

computada em função da utilização efetiva dos equipamentos.

implementação simultânea de todas as propostas, ainda que

C um custo pode ser fixo por resultar da decisão irreversível de

complementares, havendo necessidade de estabelecer-se um

implantação de um processo com insuficiência de capacidade.
D os custos diretos não são identificados com o produto.
E os custos fixos variam na proporção da variação do volume
produzido.

cronograma.
E economicamente dependentes, quando a aceitação de um
projeto reduz a rentabilidade de outro(s), hipótese em que são
considerados complementares.
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QUESTÃO 63

Com relação ao ciclo de projetos do Banco Mundial, assinale a

Acerca das regras, práticas e atividades de desembolso de recursos

opção correta.

por parte do Banco Mundial, assinale a opção correta.

A Preparação, apreciação e aprovação constituem uma etapa
única do ciclo de projetos do Banco Mundial.
B O ciclo de projetos do Banco Mundial é composto pelas
seguintes etapas: planejamento, elaboração de proposta,
aprovação e implementação.
C A estratégia de assistência ao país, apesar de fundamental para
o seu relacionamento, não é parte integrante do ciclo de
projetos do Banco Mundial.
D O ciclo de projetos do Banco Mundial é requisito para atuação

A Geralmente, o Banco Mundial desembolsa os fundos do
empréstimo em uma conta que faz parte das reservas oficiais
de divisas do país.
B As políticas e procedimentos operacionais do Banco Mundial,
decorrentes das disposições de seu convênio constitutivo, não
incluem, de forma fundamentada,

as normas sobre

desembolsos de recursos.
C Os métodos de desembolso compreendem, integralmente, as
disposições sobre desembolsos de recursos de empréstimos
para investimento.

do banco junto aos países e resulta das melhores práticas da

D As disposições acerca de desembolsos de recursos de

instituição e da ampla experiência desta no fomento a

empréstimos para políticas de desenvolvimento são muito mais

programas de financiamento.

complexas que de empréstimos para investimentos.

E A estratégia de assistência ao país é elaborada, sem a
interferência de técnicos do banco, pelas autoridades e técnicos
do país que irá pleitear junto ao Banco Mundial o

E O planejamento dos desembolsos de empréstimos para
investimento não começa com o início do ciclo do projeto; ele
somente será motivo de preocupação na fase de efetiva
execução do projeto.

financiamento de algum projeto.
QUESTÃO 64
QUESTÃO 62

Considerando os projetos do Banco Mundial, assinale a opção
A respeito dos arranjos institucionais, assinale a opção correta.

correta no que tange às práticas de avaliação e desembolso.

A Arranjo institucional corresponde aos acordos e contratos entre

A A elegibilidade das despesas que receberão financiamento do

agentes específicos, por meio dos quais eles irão cooperar ou

Banco Mundial independe dos parâmetros de financiamento

competir em determinada situação.

do país.

B Os arranjos institucionais são formados por regras genéricas de

B O Banco Mundial considera que as disposições fiduciárias

relacionamento entre instituições; ambiente institucional define

totais, inclusive aquelas sobre desembolsos, constituem

o campo dos contratos e acordos entre agentes específicos,
modelando a maneira como eles irão colaborar.
C Em termos de desenvolvimento econômico, as ações
individuais, independentemente do sistema no qual se inserem,
são as únicas responsáveis pelo resultado obtido.
D Conceitualmente, ambiente institucional e arranjo institucional
são indistinguíveis.
E Para os organismos internacionais de desenvolvimento,
fomento e cooperação, os arranjos institucionais são
irrelevantes para o sucesso de determinado projeto.

aspectos eminentemente domésticos do projeto, por isso não
são avaliadas as pertinências dessas disposições como parte da
avaliação do projeto.
C Declarado vigente o empréstimo, o Banco Mundial não mais
monitora as condições dos desembolsos; somente ao final do
projeto essa componente passará por nova avaliação.
D Estabelecida uma relação contratual geral entre Banco Mundial
e mutuário, dispensa-se a celebração de acordos individuais,
popularmente denominados contratos guarda-chuva.
E Na preparação do projeto é discutida a elegibilidade das
despesas que receberão financiamento do Banco Mundial.
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QUESTÃO 65

QUESTÃO 67

Assinale a opção correta relativa aos projetos financiados pelo
Banco Mundial com recursos externos.
A A versão oficial vinculativa da carta de desembolso é sempre
redigida na língua oficial do país tomador do empréstimo.
B Emitida a carta de desembolso para determinada operação,
outras cartas de desembolso subsequentes, modificativas das
condições iniciais, não poderão ser emitidas durante a
implementação do projeto.
C As diretrizes gerais de desembolso de financiamento de projeto
do Banco Mundial incluem, entre outros, os seguintes aspectos:
propósito, métodos de desembolso, contas designadas, termos
e

condições

aplicáveis

aos

adiantamentos,

despesas

inadmissíveis e reembolsos.
D O Banco Mundial não disponibiliza, nem mesmo para consulta,
as diretrizes de desembolso em todas as cartas de desembolso.
E A carta de desembolso, notificação emitida pelo Banco
Mundial para o mutuário, especifica tão somente as
disposições sobre os desembolsos.
QUESTÃO 66

Acerca dos financiamentos do Banco Mundial para a
implementação de projetos, assinale a opção correta.
A As diretrizes do Banco Mundial para aquisição, que descrevem
as políticas de aquisição de mercadorias, obras e serviços em
projetos financiados pelo banco, são mencionadas no contrato
de empréstimo do projeto e devem ser consultadas pelos
mutuários.
B A fim de assegurar fiscalização independente de que os fundos
do empréstimo são desembolsados de acordo com as condições
gerais relevantes, os acordos legais, as diretrizes de
desembolso e a carta de desembolso para cada operação, os
mutuários e os servidores do Banco Mundial trabalham em
separado.
C De acordo com a carta da ONU, despesa vetada para
pagamento por decisão de seu Conselho de Segurança pode ser
admitida para pagamento em condições especiais.
D As categorias de despesas são meramente informativas e não
visam oferecer meios de monitorar ou gerenciar despesas das
atividades do projeto; elas são especificadas, no contrato de
empréstimo, na parte relativa à justificativa do projeto.
E Para se evitar que despesas inelegíveis se ocultem,
disfarçadamente, entre as elegíveis, as categorias de despesas
não podem ser agrupadas com base nos tipos de despesas.

Para projetos financiados pelo Banco Mundial, algumas datas
relativas ao contrato merecem destaque. A respeito dessas datas
assinale a opção correta.
A Data caducada do empréstimo ocorre seis meses após o prazo
final de desembolso. Até essa data, todos os adiantamentos não
documentados feitos na conta designada devem ser
reembolsados ao Banco Mundial e, caso isso não ocorra, após
essa data o banco poderá suspender o uso de contas designadas
para novos empréstimos.
B O prazo final de desembolso corresponde à última data em que
o Banco Mundial aceitará tanto pedidos de saque pelo
mutuário como a documentação relativa ao uso dos fundos do
empréstimo anteriormente adiantados pelo banco. Essa data
ocorre, geralmente, até quatro meses após a data de
encerramento do empréstimo.
C Período de desembolso de um empréstimo é o período durante
o qual as despesas devem ter sido pagas. As despesas
incorridas e não pagas até essa data não serão reembolsáveis.
D Nos projetos que permitem financiamento retroativo, a data de
financiamento retroativo é posterior àquela especificada no
contrato para determinar os pagamentos admissíveis a
reembolso.
E A data da aprovação do empréstimo corresponde àquela que o
banco notifica o mutuário acerca da aceitação das condições do
contrato de empréstimo e que a partir daquela data o contrato
entra em vigor; os desembolsos da conta do empréstimo
poderão ser feitos a partir dessa data.
QUESTÃO 68

Com relação aos métodos de desembolso, documentação de apoio,
relatórios de controle e fiscalização do desembolso e fluxo de
recursos do Banco Mundial para o mutuário, assinale a opção
correta.
A O banco não aceita relatórios resumidos. Nessa formatação, os
relatórios não podem ser utilizados para apoiar solicitações de
reembolso nem para relatar o uso de adiantamentos.
B O Banco Mundial utiliza os seguintes quatro métodos de
desembolso: reembolso, adiantamento, pagamento direto e
pagamento nos termos de compromisso especial.
C Cada projeto deverá usar um único método de desembolso, não
sendo permitida qualquer combinação desses métodos.
D O Banco Mundial exige documentação de apoio que comprove
que os saques da conta do empréstimo são efetuados para
cobrir despesas admissíveis. Independentemente do método de
desembolso utilizado, o mutuário deverá fornecer essa
documentação juntamente com o pedido de saque.
E A documentação de apoio poderá ser cópia dos registros
originais que comprovem que o pagamento foi efetuado ou que
é devido para despesas admissíveis. O Banco Mundial exige
documentação completa e, especificamente, relatórios
financeiros definitivos e auditados.
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QUESTÃO 71

Considerando as orientações do Banco Mundial relativas à conta
designada, assinale a opção correta.

A modalidade de licitação apropriada para os contratos de grande

A Nos países em que o mercado de câmbio sofre restrições, abrese a exceção para que a conta designada relativa a determinado
projeto a ser ali desenvolvido seja mantida na moeda corrente
do país, mesmo que a moeda não seja de livre
conversibilidade.
B O Banco Mundial não rejeita a abertura e(ou) manutenção de
conta designada em instituição financeira que reivindique o
direito de compensar, confiscar ou vincular os fundos de
qualquer empréstimo depositados na instituição.
C A instituição financeira que abrigará a conta designada relativa
ao financiamento de determinado projeto poderá ser um banco
comercial ou outra instituição financeira do país, com exceção
do seu banco central.
D As contas designadas podem: segregada, conta do mutuário
usada somente para depositar adiantamentos para projeto
financiado pelo Banco Mundial e para pagar despesas
admissíveis desse projeto; conjunta, conta do mutuário onde os
fundos do empréstimo e de outros financiamentos para a
operação — recursos do mutuário, financiamento de outros
parceiros de desenvolvimento etc. — são depositados.
E Por ser moeda de livre conversibilidade, toda conta designada
deve ser mantida em dólar, independentemente da moeda do
país onde o projeto será desenvolvido.

intervalo entre a publicação e o recebimento das propostas e, em

QUESTÃO 70

No que diz respeito à gestão de conta designada de projeto
financiado pelo Banco Mundial, assinale a opção correta.
A Na eventualidade de o Banco Mundial emitir aviso ou
notificação de suspensão total de desembolsos, o mutuário não
poderá usar qualquer saldo restante na conta designada, mesmo
que seja para pagar despesas admissíveis.
B Visando garantir recursos para pagamento de despesas
admissíveis, antes mesmo de elas incorrerem, o mutuário deve
providenciar a retirada de grandes volumes de fundos
adiantados da conta designada e transferi-los para conta de
gerenciamento próprio.
C Mesmo na ausência de acordos apropriados que garantam que
os fundos do empréstimo adiantados sejam usados somente
para os fins pretendidos, os fundos do empréstimo depositados
nas contas designadas poderão ser transferidos para outra conta
do mutuário ou do projeto.
D Se alguma despesa não admissível for financiada com recursos
de uma conta designada, o Banco Mundial deverá
imediatamente solicitar a abertura de tomada de contas
especial junto ao órgão de controle interno do mutuário.
E Quando efetua pagamentos com recursos de uma conta
designada, o mutuário é responsável por seguir todos os
procedimentos especificados no contrato de empréstimo, plano
de aquisições e outras instruções fornecidas na carta de
desembolso.

valor, que deve ser publicado com, no mínimo, trinta dias de
que não é exigido registro prévio ou cadastro dos interessados,
denomina-se
A tomada de preços.
B leilão.
C concurso.
D concorrência.
E convite.
QUESTÃO 72

A situação de inexigibilidade de licitação é caracterizada por
A apresentação de preços manifestamente acima dos praticados
no mercado nacional.
B licitação anteriormente frustrada ou deserta.
C realização de compras e serviços de baixo valor.
D notória especialização de profissionais ou empresas.
E contratação de entidades sem fins lucrativos.
QUESTÃO 73

O gestor público, ao elaborar o edital de licitação, deve considerar
que o objeto imediato da licitação é
A a outorga de concessão de serviço público.
B o cumprimento das metas do gestor público.
C a compra de bens móveis e imóveis.
D a busca da melhor proposta.
E a alienação de bens públicos.
QUESTÃO 74

Na elaboração de edital de licitação, pode ser considerada equívoco
a inserção de
A objeto de licitação em descrição extensiva e genérica.
B local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico.
C critérios para julgamento, com disposições claras e parâmetros
objetivos.
D critérios de atualização financeira de valores a serem pagos.
E sanções, para o caso de inadimplemento.
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QUESTÃO 75

Sujeitam-se ao dever de licitar, nos termos da Lei n.º 8.666/1993,

UnB/CESPE – MME/2013
QUESTÃO 79

Assinale a opção correta acerca da fase preparatória e da fase
externa do pregão.

A os conselhos de classe.
B as empresas estatais exploradoras de atividade econômica.
C os fundos de garantia do tempo de serviço.
D as organizações sociais, independentemente de onde provêm
os recursos que gerencia.
E as organizações de sociedade civil de interesse público,
independentemente do tipo de recurso recebido.
QUESTÃO 76

No seu desenvolvimento, a licitação deve se pautar pelo princípio
A da adjudicação optativa.
B da obrigatoriedade.
C da heterogeneidade de tratamento.
D do julgamento subjetivo.
E da publicidade das propostas.
QUESTÃO 77

Descartando-se a realização de concurso, a elaboração de projeto
de controle do acesso de pessoas infectadas com vírus ou bactérias
perigosas durante grandes eventos, que demande prioritariamente
trabalho intelectual para o desenvolvimento do melhor e mais
seguro artefato para esse controle, poderá ser contratada com
licitação do tipo

A O prazo para apresentação da proposta será de cinco dias úteis,
contados a partir da publicação do aviso.
B O acolhimento de recurso ao pregão importará a invalidação
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
C A cópia do edital deverá ser disponibilizada apenas para a
equipe de apoio do pregão e aos concorrentes do certame que
forem efetivamente habilitados.
D A equipe de apoio será constituída exclusivamente por
servidores civis concursados e estáveis.
E A definição do objeto deverá ser extensa e detalhada,
abarcando inclusive aqueles aspectos que em um primeiro
momento possam ser julgados desnecessários, de modo a evitar
possíveis recursos futuros.
QUESTÃO 80

No pregão é permitido
A que todos os participantes participem de todos os lances
subsequentes,

após

a

oferta

inicial

de

preços,

independentemente do valor originalmente dado.
B documentar os atos essenciais, inclusive os decorrentes de
meio eletrônico.
C exigir garantia de proposta.

A melhor técnica.
B melhor trabalho.
C pregão.
D menor preço.
E menor lance ou oferta.
QUESTÃO 78

Nos termos da Lei n.º 10.520/2002, é possível adotar a licitação na

D estabelecer, como condição para participação no certame, a
aquisição do edital pelos licitantes.
E avaliar as propostas com base nos critérios técnica e preço.
QUESTÃO 81

O pregão, na forma eletrônica, terá como órgão de apoio técnico e
operacional, que funcionará como provedor do sistema eletrônico
para os órgãos integrantes do Sistema de Serviços Gerais (SISG),

modalidade pregão para a aquisição de
A a Secretaria de Informações do Ministério da Indústria e
A serviços técnicos complexos e com características de estar fora
do mercado.
B serviços subjetivos.

Comércio.
B o Departamento de Informática da Controladoria Geral da
União.

C bens e serviços comuns.

C a Secretaria Executiva do Ministério de Ciência e Tecnologia.

D bens sem especificações em edital.

D a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do MP.

E serviços culturais abstratos.

E a Casa Civil da Presidência da República.
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QUESTÃO 82

A respeito da senha no pregão eletrônico, assinale a opção correta.
A Ela só poderá ser utilizada nos pregões que envolvam valores
superiores a R$ 80.000,00.
B Seu uso é de responsabilidade exclusiva do licitante, não
cabendo ao provedor do sistema responsabilidade por

UnB/CESPE – MME/2013
QUESTÃO 86

Assinale a opção correta acerca das diretrizes de seleção e
contratação de consultores pelos mutuários do Banco Mundial,
versão de janeiro de 2011. Nesse sentido, considere que a sigla
SBQC, sempre que utilizada, refere-se ao método de seleção
embasada na qualidade e no custo.

eventuais danos decorrentes de uso indevido, ainda que por
terceiros.
C Sua perda importa em comunicação à chefia imediata.
D Sua perda demandará a imediata substituição por outra com um
nível de acesso mais restrito até a autorização do provedor do
sistema.
E Ela poderá ser utilizada pelos envolvidos diretamente no
pregão ou ser transferida para as chefias imediatas.
QUESTÃO 83

Na modalidade de pregão, na forma eletrônica, a licitação pode ser
aplicada em

A No método SBQC, adota-se um processo competitivo entre as
empresas da lista curta, que leva em consideração a qualidade
da proposta e o custo dos serviços na escolha da empresa que
prestará o serviço.
B A lista curta poderá abranger consultores nacionais e
estrangeiros.
C Os bancos de investimento e comerciais não podem ser
escolhidos pelo método SBQC.
D A solicitação de propostas RFP (request for proposal) deverá
ser elaborada em língua portuguesa.

A fornecimento de serviços comuns.
B alienação de bens imóveis.

E Em situações excepcionais, quando o mutuário não puder

C obras de engenharia.

preparar uma lista curta nem uma lista longa, em resposta a

D locações imobiliárias.

uma solicitação por escrito, o banco poderá assistir o mutuário

E alienação de material de consumo.

na elaboração de listas curtas ou listas longas de empresas que

QUESTÃO 84

o banco considere aptas a desempenhar a tarefa, e o
fornecimento dessas listas representa o endosso dos

O Poder Público pode se utilizar, exclusivamente, do procedimento
licitatório na modalidade concurso para celebrar contrato de

consultores.
QUESTÃO 87

A credenciamento.
B trabalhos artísticos.

Acerca de contratos administrativos, assinale a opção correta.

C empréstimo público.
D serviços de publicidade.
E convênio.
QUESTÃO 85

O acontecimento externo ao contrato de fornecimento de material
para um órgão público que tenha sido provocado pela própria
entidade contratante é denominado
A teoria da imprevisão.
B fato da gestão.
C fato do príncipe.
D fato da administração.
E álea econômica.

A A aplicação de penalidades contratuais, por parte da
administração, decorre do princípio da autoexecutoriedade dos
atos administrativos, extensivo também aos contratos públicos.
B O contrato administrativo é sempre consensual e, em regra,
formal, oneroso, comutativo e não personalíssimo.
C A declaração de nulidade do contrato administrativo tem efeito
ex nunc.
D Em qualquer hipótese, admite-se o contrato verbal com a
administração pública.
E Quando a falta é da administração, o contratado pode opor a
exceptio non adimpleti contractus.
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QUESTÃO 88

UnB/CESPE – MME/2013
QUESTÃO 91

Acerca de licitação pública, assinale a opção correta.

Em relação a contratos administrativos, assinale a opção correta.

A O princípio da adjudicação compulsória impede que a
administração, após concluído o procedimento licitatório,
atribua seu objeto a outrem que não o legítimo vencedor.

A Contrato de colaboração é aquele em que a administração

B As entidades paraestatais que apresentam personalidade
jurídica de direito privado não se sujeitam às normas gerais da
Lei n.º 8.666/1993.
C O estabelecimento de requisitos mínimos de participação no
edital ou convite constitui atentado ao princípio da igualdade
entre os licitantes, configurando, por consequência, desvio de
poder.
D O princípio da vinculação ao instrumento convocatório dirigese apenas à administração.
E A ausência de caracterização do objeto não causa a nulidade da
licitação.
QUESTÃO 89

confere determinadas vantagens ou certos direitos ao
particular, tal como no uso especial de bem público. É firmado
no interesse do particular, desde que não contrarie o interesse
público.
B A cláusula exorbitante não é lícita no contrato administrativo,
visto que desiguala as partes na execução do avençado.
C O poder de modificação unilateral do contrato administrativo
constitui preceito de ordem pública, não podendo a
administração renunciar à faculdade de exercê-lo.
D A administração não pode intervir na execução do contrato
administrativo.

Acerca de dispensa e inexigibilidade de licitação, assinale a opção
correta.

E Não se admite fiança bancária como garantia nas contratações
de obras, serviços e compras.

A Se o fornecedor detiver a patente de um produto, haverá
hipótese de inexigibilidade de licitação.
B Poderá haver dispensa de licitação nos casos de concessão e
permissão de serviço público.

QUESTÃO 92

Acerca dos convênios, contratos de repasse e termos de cooperação

C A dispensa da licitação encerra relação numerus clausus.

e das diretrizes para aquisição no âmbito de empréstimos do Banco

D Em um mesmo certame, admite-se a combinação de duas
modalidades de licitação.

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD),

E A licitação é inexigível nos casos de guerra ou de grave
perturbação da ordem.
QUESTÃO 90

Acerca de licitação e edital de licitação, assinale a opção correta.
A A anulação do procedimento licitatório por motivo de
ilegalidade gera obrigação de indenização em qualquer caso.
B Os tipos de licitação melhor técnica ou técnica e preço são
utilizados exclusivamente para serviços de engenharia.
C A autoridade competente para a aprovação do procedimento
não poderá revogar a licitação, mas poderá anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
D Não fere a igualdade entre os licitantes, nem tampouco a ampla
competitividade entre eles, o condicionamento editalício
referente à experiência prévia dos concorrentes no âmbito do
objeto licitado, a pretexto de demonstração de qualificação
técnica.
E A impugnação intempestiva ao edital impede a participação do
licitante nas demais fases do certame.

assinale a opção correta.

A O BIRD poderá manter contato ou correspondência com
qualquer licitante durante o processo de avaliação e revisão da
licitação.
B O contrato de repasse é instrumento administrativo por meio
do qual a transferência dos recursos financeiros se processa por
intermédio de instituição ou agente financeiro público federal,
atuando como mandatário da União.
C As transferências financeiras decorrentes da celebração de
convênios e contratos de repasse podem ser realizadas por
instituição financeira conveniada com a União.
D É permitida a celebração de convênios com órgãos da
administração pública direta dos estados, desde que o valor
seja inferior a R$ 100.000,00.
E O BIRD não procederá à revisão prévia dos contratos sujeitos
a ele.
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QUESTÃO 93

UnB/CESPE – MME/2013
QUESTÃO 95

Acerca de licitações e contratos administrativos, assinale a opção

Acerca de contratos administrativos e licitações, assinale a opção

correta.

correta.

A A inadimplência do contratado, no que se refere aos encargos

A Contrato de fornecimento é o ajuste administrativo pelo qual

fiscais e comerciais decorrentes da execução do contrato,

a administração adquire coisas imóveis necessárias à realização

determina a responsabilidade solidária da administração

de suas obras ou à manutenção de seus serviços.

pública.
B A prorrogação do contrato administrativo depende de nova
licitação.
C A cláusula rebus sic stantibus não se aplica aos contratos
administrativos.
D O fato da administração equipara-se à força maior e produz os
mesmos efeitos excludentes da responsabilidade do particular
pela inexecução do ajuste.
E Em sede de contratos administrativos, não se admite
subcontratação.

B O contrato de concessão de serviço público é remunerado
através dos lucros próprios do negócio, por meio de taxa
cobrada dos usuários.
C A empreitada é a única modalidade de regime de execução de
contrato de obra pública.
D Quanto ao modo de remuneração, o regime de empreitada pode
ser por preço global, por preço unitário ou integral.
E Contrato de serviço é todo ajuste administrativo cujo objeto
envolve uma atividade prestada à administração, para
atendimento de suas necessidades ou de seus administrados,
sendo dispensada a licitação.

QUESTÃO 94
QUESTÃO 96

Assinale a opção correta no que se refere a contratos
administrativos.

A A declaração de inidoneidade é uma penalidade civil aplicada
por faltas graves do contratado inadimplente.
B A revisão do contrato administrativo ocorre unicamente na
hipótese de haver interesse da administração, dado o princípio
da supremacia do interesse público.

Acerca de contratos e licitações, assinale a opção correta.
A As obras e serviços podem ser licitadas mesmo sem o projeto
básico, o qual poderá ser elaborado posteriormente.
B Permite-se, em qualquer hipótese, a inclusão, no objeto da
licitação, de obtenção de recursos financeiros para a sua
execução, qualquer que seja a sua origem.
C É permitida a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento

C Força maior é o evento da natureza que, por sua

de materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujos

imprevisibilidade e inevitabilidade, cria para o contratado uma

quantitativos não correspondam às previsões reais do projeto

impossibilidade intransponível de execução regular do

básico ou executivo.

contrato.
D Fato do príncipe é toda determinação estatal, positiva ou
negativa, geral, imprevista e imprevisível, que onera

D O projeto básico, conjunto de elementos necessários e
suficientes para caracterizar a obra ou o serviço, é elaborado
com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares que
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do

substancialmente a execução do contrato administrativo.
E Suspensão provisória ou temporária do direito de participar de
licitação e impedimento de contratar com a administração é

impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do
prazo de execução.

sanção administrativa com que se punem os contratados que

E O procedimento licitatório previsto na Lei de Licitações, se

dolosamente prejudicarem a licitação ou a execução do

praticado no âmbito da administração pública federal,

contrato.

caracteriza ato administrativo formal.
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QUESTÃO 97

QUESTÃO 99

Acerca de licitação e contratos administrativos, assinale a opção

Acerca de contratos e licitações, assinale a opção correta.

correta.
A Apenas ao licitante é deferida legitimidade para representar aos
A Os bens arrematados em leilão deverão ser pagos à vista e no
prazo de 24 horas após a assinatura da respectiva ata lavrada

órgãos integrantes do sistema de controle interno contra
irregularidades ocorridas no processo licitatório.
B Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do

no local do leilão.
B A documentação relativa à qualificação econômico-financeira

convênio,

acordo

ou

ajuste,

os

saldos

financeiros

limita-se, nos termos da lei de regência, ao balanço patrimonial

remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas

e às demonstrações contábeis do último exercício social.

das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao

C A minuta do contrato a ser firmado entre a administração e o

órgão repassador dos recursos no prazo improrrogável de

licitante vencedor não constitui parte integrante do edital de

noventa dias do evento.
C As sociedades de economia mista devem editar regulamento

licitação.
D Todo cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação
por irregularidade, devendo protocolar o pedido até cinco dias
úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de

próprio no que se refere às compras, obras e serviços, não se
sujeitando, portanto, às normas da Lei de Licitação.
D Nas concessões de linhas aéreas, deverão ser observadas as
disposições previstas na Lei de Licitação.

habilitação.
E O leilão deve ser cometido a leiloeiro que seja servidor
público.

E O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais
instrumentos regidos pela Lei de Licitação deverá ser feito pelo
tribunal de contas competente. Os órgãos da administração

QUESTÃO 98

interessados ficam responsáveis pela demonstração da

Assinale opção correta no que se refere a contratos administrativos.

legalidade e da regularidade da despesa e execução, nos termos
da Constituição Federal de 1988 e sem prejuízo do sistema de

A Salvo as exceções legais, a recusa injustificada do
adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela

controle interno.
QUESTÃO 100

Em relação a contratos administrativos, assinale a opção correta.

administração caracteriza o descumprimento total da obrigação
assumida,

sujeitando-o

às

penalidades

legalmente

estabelecidas.

A Mediante licitação prévia, pessoa física pode obter contrato
administrativo de concessão de serviço público.

B Em caso de ato que habilita ou inabilita o licitante, caberá

B O contrato administrativo ilegal deve ser extinto por ato

recurso administrativo no prazo de dez dias, contados da

unilateral da administração, sem oportunidade de defesa para

intimação do ato ou da lavratura da ata.

o contratado.

C O foro competente para dirimir as dúvidas originárias do
contrato administrativo deverá ser o do contratado.
D A administração pode alterar, sem a prévia concordância do
contratado, as cláusulas econômico-financeiras e monetárias do
contrato administrativo.
E Com a declaração de nulidade do contrato administrativo, a
administração fica isenta do dever de indenizar o contratado
pelo que este houver executado até então.

C O equilíbrio financeiro do contrato administrativo é a relação
estabelecida inicialmente pelas partes entre os encargos do
contrato e a retribuição da administração para a justa
remuneração do objeto do ajuste.
D O reajustamento de preços ou de tarifas é conduta decorrente
da imprevisão das partes.
E O controle do contrato administrativo reclama cláusula
expressa.
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