
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/PE 

PROCESSO SELETIVO EXTERNO 
 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
 

Não deixe de preencher as informações a seguir: 
 

Prédio                                                                                                                                                                      Sala 

                             

Nome  

                              

Nº de Identidade                                              Órgão Expedidor            UF                                             Nº de Inscrição          

                             

 

 

ANALISTA III – LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

ATENÇÃO 

 

  Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

  Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Língua Portuguesa e 40 (quarenta) de 

Conhecimentos Específicos. 

  Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, 

imediatamente, ao Fiscal. 

  Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome 

completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de 

Inscrição. 

  Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá 

um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão 

coincide com o seu Número de Inscrição. 

  As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta 

esferográfica azul ou preta.  

  Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 
 

BOA SORTE! 
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CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto 01 para as questões de 01 a 05. 
 

HISTÓRIA DO COMÉRCIO 

 

Precisar o período em que as atividades comerciais foram inventadas é um tipo de tarefa praticamente 
impossível de ser cumprida. Contudo, podemos realizar uma breve projeção sobre como as primeiras trocas comerciais 

apareceram no cotidiano de certas civilizações. Inicialmente, devemos imaginar que nas primeiras comunidades cada 

indivíduo ou chefe familiar detinha um tipo especifico de habilidade de trabalho. 

Para que a produtividade desse trabalhador se ampliasse, era necessário que ele gastasse um número maior de 

tempo na realização de suas atividades. Desse modo, garantiria o sustento de sua família com a coleta ou produção 

necessária para certo intervalo de tempo. Apesar de ser uma solução eficiente, esses trabalhadores não teriam 

condições suficientes para dedicar seu tempo à realização de outras atividades que também integravam seu universo de 

necessidades essenciais. 

Dessa forma, um trabalhador poderia recorrer aos produtos de um outro para que então pudesse satisfazer as 

suas necessidades. Por exemplo, um pescador poderia trocar parte de sua mercadoria com um agricultor que tivesse 

batatas disponíveis para a troca. Assim, as primeiras atividades comerciais se baseavam em trocas naturais em que as 
partes estipulavam livremente a quantidade e os produtos que poderiam envolver as suas negociações. 

Foi daí então que as primeiras moedas apareceram como um meio de dinamizar as atividades comerciais entre 

os povos.  

Desde os primórdios das atividades comerciais, a quantidade de trabalho empregada para a fabricação de uma 

riqueza ou mercadoria era um pressuposto fundamental para que o preço dela fosse determinado. Assim sendo, a 

dificuldade de produção de uma riqueza ou a raridade da mesma seriam fatores essenciais que indicariam o seu preço 

elevado. Em contrapartida, outra mercadoria de fácil obtenção ou de fabricação simples teria uma valoração bem 

menor. 

Progressivamente, vemos que o desenvolvimento do comércio estipulou uma valoração não limitada ao custo 

natural da mercadoria. Transporte, impostos, salários e outros gastos foram incorporados paulatinamente ao processo 

de fabricação de tais riquezas. Foi dessa forma que a atividade comercial passou a ganhar ainda mais complexidade 

entre seus envolvidos. No mundo atual, vemos que a compreensão das atividades comerciais abarca um universo cada 
vez maior de fatores e variantes.  

Disponível em : www.brasilescola.com. (Adaptado) 

 

01. Observe o trecho abaixo: 

“Precisar o período em que as atividades comerciais foram inventadas é um tipo de tarefa praticamente impossível de 

ser cumprida.”  
 
Sobre ele, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) O autor declara ser fácil se determinar a fase inicial das atividades comerciais. 

B) As atividades comerciais inventadas se tornam tarefas de difícil execução. 

C) As tarefas a serem realizadas na esfera comercial demandam mentes dotadas de espírito inovador. 

D) O autor declara a quase impossibilidade de se definir a fase inicial do comércio. 

E) Cumprir tarefas inventadas no comércio é algo quase improvável de ocorrer. 

 

02. Observe os conectores sublinhados nos itens abaixo: 
 

I. “Contudo, podemos realizar uma breve projeção sobre como as primeiras trocas.” 
II. “Para que a produtividade desse trabalhador se ampliasse...” 

III. “Apesar de ser uma solução eficiente, esses trabalhadores não teriam condições...” 
 
Sobre eles, está CORRETO o que se declara na alternativa  
 
A) No item I, exprime relação de comparação. 

B) No item II, poderia ser substituído por “à medida que”, sem alterar o sentido da oração. 

C) No item III, exprime relação de concessão, podendo ser substituído pelo conector “já que ”. 

D) Tanto o conector do item I como o do II exprimem relação de concessão. 

E) Permutando-se o conector do item III por “embora”, a construção “Embora seja uma solução eficiente” preservaria o 

sentido original do texto. 
 
03. Segundo o texto, 
 
A) nas primeiras comunidades, todos dividiam entre si as tarefas e as realizavam em prazo curto de tempo. 

B) na fase inicial, poucas eram as atribuições pertinentes a cada membro da comunidade. 

C) as primeiras moedas surgiram com o propósito de tornarem dinâmicas as atividades comerciais entre os povos. 

D) o século XX foi o marco para determinar com fidelidade o valor de cada mercadoria. 

E) peças escassas no mercado estão sujeitas a preços módicos, de fácil venda. 

http://www.brasilescola.com/
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04. Sobre COESÃO TEXTUAL, assinale a alternativa que contém uma declaração CORRETA. 

 

A) “Inicialmente, devemos imaginar que nas primeiras comunidades...” – o primeiro termo deste trecho sugere uma conclusão 

de algo anteriormente declarado. 

B) “Em contrapartida, outra mercadoria de fácil obtenção ou de fabricação simples...” – os termos sublinhados sugerem uma 

oposição ao que foi anteriormente declarado. 

C) “Progressivamente, vemos que o desenvolvimento do comércio estipulou uma valoração não limitada...” – percebe-se com 

o primeiro termo deste trecho que o autor realizou um comparativo entre dois tipos de comércio. 

D) “Foi dessa forma que a atividade comercial passou a ganhar ainda mais...” – os termos sublinhados sugerem que não se 

declarara ainda o modo como a atividade comercial passara a perceber ainda mais. 
E) “Foi daí então que as primeiras moedas apareceram como um meio de dinamizar...” – o termo sublinhado evidencia a 

existência de um local onde surgiram as primeiras moedas. 

 

05. Analisando-se o terceiro parágrafo, conclui-se que  

 

A) ao trabalhador era exigido processar troca de produtos entre os colegas. 

B) as primeiras trocas demandavam  que os produtos fossem naturais. 

C) o trabalhador poderia satisfazer suas necessidades mediante troca de produtos com os outros trabalhadores. 

D) na fase inicial, as trocas seguiam padrões rígidos e burocráticos. 

E) para satisfazer suas necessidades, o trabalhador se limitava a trocar produtos naturais. 

 

Atente para os textos abaixo:  

 

Vou-me Embora pra Pasárgada 
 Manuel Bandeira 

 

Vou-me embora pra Pasárgada 

Lá sou amigo do rei 

Lá tenho a mulher que eu quero 

Na cama que escolherei 

Vou-me embora pra Pasárgada 

 

Vou-me embora pra Pasárgada 
Aqui eu não sou feliz 

Lá a existência é uma aventura 

De tal modo inconsequente 

Que Joana a Louca de Espanha 

Rainha e falsa demente 

Vem a ser contraparente 

Da nora que nunca tive 

 Paródia por Millôr Fernandes 

 

Que Manoel Bandeira me perdoe, mas 

Vou-me embora de Pasárgada 

 

Vou-me embora de Pasárgada 

Sou inimigo do Rei 

Não tenho nada que eu quero 

Não tenho e nunca terei 

Aqui eu não sou feliz 
A existência é tão dura 

As elites tão senis 

Que Joana, a louca da Espanha, 

Ainda é mais coerente 

Do que os donos do país. 

 

 

06. Conclui-se que  

 

A) em ambos, a coesão quase inexiste. 

B) se trata de textos narrativos. 

C) há passagens em ambos que apresentam incoerência textual. 
D) na paródia, é evidente a presença de intertextualidade. 

E) ambos se desvinculam das temáticas sociais. 

 

07. Sobre gêneros textuais,  

 

A) tem-se o cartaz como um dos exemplos desse gênero. 

B) os textos são rigorosamente de natureza literária. 

C) para eles, as práticas sociais são de pouca importância. 

D) emails, blogs, chats não são considerados nessa categoria. 

E) relegam o cotidiano humano. 

 

08. Sobre COERÊNCIA e COESÃO TEXTUAIS, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Em um texto que apresenta coesão, os seus elementos desobedecem a uma sequência lógica. 

B) Um texto com coerência é aquele no qual inexiste qualquer contradição. 

C) Quando, em um texto, os termos estão logicamente organizados, diz-se que nele existe incoerência textual. 

D) Para haver coesão textual, é preciso elencar elementos diversos sem necessariamente se preocupar em interligá-los para 

produzir uma logicidade nas ideias. 

E) Um texto que apresenta coerência se caracteriza por conter ideias desvinculadas umas das outras. 
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09. Atente para os conectores sublinhados nos itens abaixo: 
 

I. O comércio é o grande civilizador. Trocamos ideias quando trocamos tecidos." (Robert Ingersoll) 

II.  "Em um sistema de livre comércio e de livre mercado, os países pobres – e as pessoas pobres - não são pobres 
porque outros são ricos. Se os outros fossem menos ricos, os pobres seriam, com toda probabilidade, ainda mais 

pobres." (Margaret Thatcher). 

III. As pessoas não gostam que você venda para elas. Mas lembre-se de que elas adoram comprar." (Jeffrey Gitomer) 

IV.  "Sim, eu vendo coisas às pessoas que elas não precisam. Não posso, no entanto, vender a elas algo que elas não 

queiram. Mesmo com propaganda. Mesmo se eu estivesse decidido a fazê-lo." (John O'Toole) 

 

Sobre eles, assinale a alternativa que contém uma declaração CORRETA. 

 

A) No item I, exprime relação de concessão. 

B) No item II, poderia ser permutado por “embora”, sem causar prejuízo de sentido à oração. 

C) No item III, exprime relação de oposição. 

D) No item IV, poderia ser permutado, sem causar prejuízo de sentido à oração, por “pois”. 

E) No item III, se fosse substituído por “porque”, isso não implicaria prejuízo de sentido à oração. 

 

10. Percebe-se neste trecho  

 

Que Joana, a louca da Espanha, Ainda é mais coerente Do que os donos do país. 

 

que Millôr  

 

A) realizou uma comparação ao se utilizar dos termos sublinhados. 

B) contradisse algo anteriormente declarado. 

C) acrescentou uma ideia a algo já declarado. 

D) empregou os termos sublinhados para exprimir relação de causa. 

E) induz o leitor a ter dúvidas sobre a ocorrência de um determinado fato. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

As questões de 11 a 17 deverão ser respondidas de acordo com a Resolução SESC Nº 1.252/2012. 

 

11. Em licitações na modalidade convite, devem ser escolhidos e convidados interessados do ramo pertinente ao seu 

objeto,  
 
A) em número mínimo de 03 (três) e com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis. 

B) em número mínimo de 05 (cinco) e com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis. 

C) em número mínimo de 03 (três) e com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis. 
D) em número mínimo de 05 (cinco) e com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis. 

E) em número mínimo de 02 (dois) e com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis. 

 

12. As licitações na modalidade de Concorrência terão os avisos contendo o resumo dos seus instrumentos 

convocatórios publicados em jornal de grande circulação ou na imprensa oficial da União, com antecedência 

mínima de 
 
A) 15 (quinze) dias. 

B) 30 (trinta) dias.  D) 20 (vinte) dias. 

C) 10 (dez) dias.  E) 08 (oito) dias. 

 

13. As licitações na modalidade de Pregão terão os avisos contendo o resumo dos seus instrumentos convocatórios 

publicados em jornal de grande circulação ou na imprensa oficial da União, com antecedência mínima de: 
 
A) 15 (quinze) dias.  

B) 30 (trinta) dias.  D) 20 (vinte) dias. 

C) 10 (dez) dias.  E) 08 (oito) dias.    
 

14. Para Obras e Serviços de Engenharia, haverá dispensa ou licitação na modalidade convite, para valores até 
 
A) Dispensa: R$ 80.000,00;  Convite: R$ 1.200.000,00.  

B) Dispensa: R$ 79.000,00;  Convite: R$ 1.179.000,00. 

C) Dispensa: R$ 79.900,00;  Convite: R$ 1.179.900,00.  

D) Dispensa: R$ 79.990,00;  Convite: R$ 1.179.990,00.  

E) Dispensa: R$ 79.999,00;  Convite: R$ 1.179.999,00.  
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15. Para Compras e Demais Serviços, haverá dispensa ou licitação na modalidade convite, para valores até 

 

A) Dispensa: R$ 45.000,00;  Convite: R$ 385.000,00.  

B) Dispensa: R$ 40.000,00;  Convite: R$ 390.000,00.  

C) Dispensa: R$ 44.000,00;  Convite: R$ 395.000,00.  

D) Dispensa: R$ 42.000,00;  Convite: R$ 400.000,00.  

E) Dispensa: R$ 43.000,00;  Convite: R$ 385.000,00.  

 

16. Nas licitações de Técnica e Preço, a classificação entre os proponentes será feita de acordo com 

 
A) a valorização da proposta técnica. 

B) a valorização da proposta de preço. 

C) a média aritmética simples das valorizações das propostas técnica e de preço. 

D) a média aritmética ponderada das valorizações das propostas técnica e de preço. 

E) a valorização da proposta técnica ou da proposta de preço, conforme definira o respectivo edital. 

 

17. A licitação poderá ser dispensada nos casos de 

 

A) haver inviabilidade de competição. 

B) contratação de profissional de notória especialização. 

C) permuta ou dação em pagamento de bens. 
D) doação de bens. 

E) calamidade pública. 

 

18. A licitação é inexigível nos casos de 

 

A) aquisição de materiais diretamente de produtor exclusivo. 

B) aquisição de imóveis, precedida de avaliação. 

C) aquisição de alimentos perecíveis. 

D) contratação de pessoa, física ou jurídica, para ministrar curso. 

E) aquisição de objetos históricos de autenticidade certificada, inerente às atividades do SESC-PE.  

 
19. Sobre a afirmativa: “Nos processos administrativos serão observados os critérios de: 

 

I. Atendimento a fins de interesse geral. 
II. Objetividade no atendimento do interesse público. 

III. Sigilo sobre os pressupostos que determinarem a decisão. 

IV.  Garantia dos direitos à apresentação de alegações finais.” 

 

Estão CORRETOS, apenas, os itens  

 

A) I e II. B) III e IV. C) I, II e III. D) II, III e IV.  E) I, II e IV. 

 

20. Sobre as afirmativas: 

 

I. Os processos administrativos devem se iniciar sempre a pedido do interessado. 
II. É dever do administrado, perante a Administração, agir de modo temerário; É direito do administrado, perante a 

Administração, ter facilitado, pelas autoridades, o cumprimento de suas obrigações.  

III. É direito do administrado, perante a Administração, ter ciência da tramitação dos processos administrativos em 

que tenha a condição de interessado. 

 

Estão CORRETOS os itens  

 

A) II, III e IV. B) III e IV.  C) I, II, III e IV. D) II e IV. E) II e III. 

 

21. Sobre a afirmativa: “São legitimados, no Processo administrativo,   
 

I. Pessoas físicas que o iniciem como titulares de direitos individuais. 
II. Pessoas jurídicas que o iniciem como titulares de direitos individuais.  

III. Pessoas físicas que o iniciem no exercício do direito de representação. 

IV.  Qualquer maior de dezoito anos que deseje dele se inteirar.” 
 
Estão CORRETOS os itens  

 

A) I, III e IV.  B) I, II e IV.   C) I, II E III.    D) I e II.   E) I E III. 
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22. No tocante à delegação de competência, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) O ato de delegação é irrevogável antes do prazo para ele estabelecido. 

B) A edição de atos de caráter normativo não pode ser objeto de delegação. 

C) Não pode ser objeto de delegação a decisão de recursos administrativos. 

D) O ato de delegação e sua revogação deverão, sempre, ser publicados no meio oficial. 

E) As decisões adotadas por delegação considerar-se-ão editadas pelo delegado. 

 

23. Sobre o impedimento de participação em Processo Administrativo, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) É impedido de atuar em processo administrativo o servidor que tenha interesse, mesmo que indireto, na matéria. 

B) É impedida de atuar em processo administrativo a autoridade que tenha interesse direto na matéria. 

C) A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de 

atuar. 

D) O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso, sem efeito suspensivo. 
E) É impedido de atuar em processo administrativo o servidor que tenha parente ou afim, até o terceiro grau, que venha 

participar como testemunha; 

 

24. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para 

ciência de decisão ou a efetivação de diligências. A intimação observará a antecedência mínima de 

 

A) 24 horas. B) 48 horas. C) 3 dias. D) 4 dias. E) 5 dias.  

 

25. A intimação de que trata a questão anterior poderá ser feita por 
 

I. ciência no processo.  
II. via postal com aviso de recebimento; 

III.  comunicação telefônica.  

IV.  telegrama.  
 
Estão CORRETOS apenas os itens:  

 

A) II e IV.  B) I e II.  C) II, III e IV.  D) I, II e III.  E) I, II e IV. 

 

26. Concluída a instrução de processo administrativo, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada, a 

Administração tem, para decidir, o prazo de até 

 

A) 30 dias.  B) 15 dias.  C) 45 dias.  D) 60 dias.  E) 90 dias.   
 

27. Segundo a Lei 8.666, na afirmativa: “Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação:   
 

I. pessoa física ou jurídica autora do projeto básico. 

II. autor do projeto, ainda que nas funções de fiscalização, a serviço da Administração interessada.  

III. pessoa física ou jurídica autora do projeto executivo. 

IV. servidor de órgão ou entidade contratante.” 
 
Estão CORRETOS apenas os itens:  

 

A) I, II e III.   B) I, III e IV.   C) II e III.   D) II, III e IV.  E) I, II e IV. 

 

28. Qual das alternativas abaixo NÃO contém um dos Princípios Fundamentais da atual Constituição Federal 

Brasileira? 

 

A) a soberania. 

B) a cidadania.  D) o desenvolvimento nacional. 

C) a dignidade da pessoa humana. E) o pluralismo político. 

 

29. Assinale a alternativa que NÃO contém um dos termos das garantias asseguradas aos cidadãos pela atual 

Constituição Federal Brasileira? 

 

A) Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. 
B) É livre a manifestação do pensamento, sendo mantido o anonimato.  

C) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. 

D) É livre a expressão da atividade científica, independentemente de censura ou licença. 

E) São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. 
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30. Indique qual dos itens abaixo NÃO contém um dos termos das garantias asseguradas aos cidadãos pela atual 

Constituição Federal Brasileira? 

 

A) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. 

B) Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. 

C) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. 

D) É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, 

permanecer ou dele sair com seus bens. 

E) É garantido o direito de propriedade. 

 

31. Qual, dos itens a seguir, NÃO se encontra entre os direitos sociais listados na Constituição Federal Brasileira?   

 

A) Educação. B) Trabalho. C) Direito de ir e vir. D) Lazer. E) Previdência social. 

 

32. Indique qual dos itens abaixo NÃO se encontra de acordo com os direitos do trabalhador, segundo a Constituição 

Federal Brasileira. 

 

A) Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. 

B) Fundo de garantia do tempo de serviço. 

C) Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. 

D) Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção culposa. 
E) Adicional de remuneração para as atividades penosas. 

 

33. “são brasileiros natos   
 

I. os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses estejam a serviço de 

seu país. 
II.  os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da 

República Federativa do Brasil. 

III.  os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição 

brasileira competente.  

IV.  os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que venham a residir na República 

Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira.” 
 
Estão de acordo com a Constituição Federal Brasileira os itens: 

 

A) I, II, III e IV. B) II e III. C) II, III e IV. D) I e III. E) II e IV. 

 

34. São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do 

Brasil, sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira e que residam no país há mais de 

 

A) 30 anos. B) 10 anos. C) 15 anos. D) 20 anos. D) 05 anos.  

 

35. Na afirmativa: “São privativos de brasileiro nato os cargos:  
 

I. de Presidente da República;  
II. de Presidente da Câmara dos Deputados;  

III. de Ministro do Supremo Tribunal Federal;  

IV.  da carreira diplomática”,  
 
São VERDADEIROS os itens:  
 

A) I, II, III e IV. B) II e III, apenas. C) II, III e IV, apenas. D) I e III, apenas. E) II e IV, apenas.  

 

36. As idades mínimas para elegibilidade nos cargos de Presidente da República, Senador e Governo de Estado no 

Brasil são, respectivamente: 
 
A) 40, 35 e 30 anos. 
B) 40, 35 e 35 anos.  D) 35, 35 e 30 anos. 

C) 35, 30 e 30 anos. E) 35, 30 e 25 anos. 

 

37. Indique, abaixo, sobre qual das matérias de competência da União cabe ao Congresso Nacional dispor, sem a sanção 

do Presidente da República. 
 
A) Operações de crédito. 

B) modificação do efetivo das Forças Armadas.  D) autorizar referendo e convocar plebiscito. 

C) programas regionais de desenvolvimento. E) transferência temporária da sede do Governo Federal.   
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38. Indique, abaixo, a alternativa que não contém um dos princípios a serem obedecidos pela Administração Pública, 

segundo o artigo 37 da Constituição Federal 

 

A) Legalidade. B) Moralidade. C) Impessoalidade. D) Eficiência. E) Isonomia. 

 

39. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente da República serão, sucessivamente, chamados ao 

exercício da Presidência:   

 

A) o Presidente do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados e o do Supremo Tribunal Federal. 

B) o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. 
C) o Presidente do Senado Federal, o do Supremo Tribunal Federal e o da Câmara dos Deputados. 

D) o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Supremo Tribunal Federal e o do Senado Federal. 

E) o Presidente do Supremo Tribunal Federal, o do Senado Federal e o da Câmara dos Deputados. 

 

40. Não compõem o Poder Judiciário brasileiro:   

 

A) o Conselho Nacional de Justiça. 

B) os Tribunais e Juízes do Trabalho.  D) os Tribunais e Juízes Eleitorais. 

C) o Ministério Público. E) os Tribunais e Juízes Militares. 

 

41. Não compõe o Poder Judiciário brasileiro:   
 

A) o Conselho Nacional de Justiça. 

B) os Tribunais e Juízes do Trabalho.  D) os Tribunais e Juízes Eleitorais. 

C) o Ministério Público. E) os Tribunais e Juízes Militares. 

 

42. Leia as frases abaixo e, em seguida, indique a alternativa que contém as expressões que, na ordem em que se 

encontram, preenchem CORRETAMENTE as suas lacunas.      

 

“Quando da ocorrência de excesso de poder por parte de agente público, a nulidade do ato ______ abrange a 
totalidade desse ato. Na ocorrência do desvio de finalidade, a nulidade ______ abrange a totalidade do ato.” 

“A nomeação de servidor sem concurso público constituiria um ______. Uma desapropriação por interesse público 

visando a interesses próprios caracterizaria um ______; visando a uma vingança, constituiria um_______. ”      

 
A) necessariamente – não necessariamente – excesso de poder – desvio de finalidade – excesso de poder. 

B) não necessariamente – necessariamente – excesso de poder – desvio de finalidade – desvio de finalidade. 

C) necessariamente – não necessariamente – desvio de finalidade – excesso de poder – excesso de poder. 

D) necessariamente – não necessariamente – desvio de finalidade – desvio de finalidade – excesso de poder. 

E) não necessariamente – necessariamente – excesso de poder – desvio de finalidade – excesso de poder. 

 

43. A Lei 8.666/93 autoriza o agente público a aplicar sanções ao vencedor de licitação que se recusa a assinar contrato. 

O poder exercido nesse caso é 

 

A) regulamentar. B) hierárquico. C) disciplinar. D) de polícia. E) excessivo.     

 

44. A edição de atos normativos como portarias e instruções internas decorre do exercício de poder 
 

A) regulamentar. B) hierárquico. C) disciplinar. D) de polícia. E) excessivo.     

 

45. A explicitação da lei para a sua correta aplicação é um caso de poder: 

 

A) regulamentar. B) hierárquico. C) disciplinar. D) de polícia. E) excessivo. 

 

46. Constitui-se em uma prerrogativa exclusiva do Chefe do Executivo o poder: 

 

A) regulamentar. B) hierárquico. C) disciplinar. D) de polícia. E) excessivo.     

 

47. A capacidade da Administração de condicionar e restringir o uso e o gozo de bens atividades e direitos individuais 

em benefício da coletividade é um poder  

 

A) regulamentar. B) hierárquico. C) disciplinar. D) de polícia. E) excessivo.     
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48. O ato de administrar implica a obrigatoriedade do zelo e da conservação de bens e interesses públicos e impõe ao 

administrador a obrigatoriedade de prestação de contas dos seus atos, propiciando o controle por parte dos 

interessados. Nesse sentido, os agentes da União são obrigados, por lei, a expedir certidões no prazo de    
 

A) 10 dias. 

B) 20 dias.  D) 07 dias. 

C) 05 dias.  E) 15 dias.    

 

49. Um dos instrumentos para o exercício do Controle Parlamentar Direto é a Comissão Parlamentares de Inquérito. 

Para constituí-la, na Câmara ou no Senado, é necessário requerimento formulado por 
 

A) metade dos seus integrantes. 

B) metade mais um dos seus integrantes.  D) 2/3 dos seus integrantes. 

C) 1/3 dos seus integrantes. E) 2/5 dos seus integrantes. 

 

50. Os ministros do Tribunal de contas da União, órgão de controle auxiliar do Legislativo, são indicados, em parte, 

pelo Congresso Nacional e, em outra parte, pelo Presidente da República, respectivamente, nas proporções 

 

A) 3/5 e 2/5. 

B) 2/5 e 3/5.  D) 2/3 e 1/3 

C) 1/3 e 2/3. E) 1/2 e 1/2. 
 

 

 

 

 


