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A ciência brasileira tem de ser mais ousada 
 
A ciência brasileira precisa ser mais corajosa e mais ousada se quiser crescer em relevância no cenário internacional. Para 
criar essa coragem é preciso aprender a correr riscos e aceitar a possibilidade de fracasso como parte natural do processo 
científico. 
Quando as pessoas são penalizadas pelo fracasso, ou são ensinadas que fracassar não é um resultado aceitável, elas 
deixam de arriscar. E quem não arrisca, não produz grandes descobertas - produz apenas ciência incremental, de baixo 
impacto, que é o perfil geral da ciência brasileira atualmente. 
O que os cientistas brasileiros precisam fazer para publicar mais trabalhos em revistas de alto impacto, é a mesma coisa que 
todo mundo faz: um trabalho que seja original e revolucionário dentro de sua própria área, e também interessante para 
outras áreas do conhecimento. 
Uma autocrítica que é feita pelos pesquisadores brasileiros é que nossa cultura científica e nosso sistema acadêmico 
estimulam as pessoas a produzir trabalhos mais simples e "seguros", no sentido de garantir um resultado para publicação ao 
final de cada projeto ou de cada bolsa. 
Esse tipo de estratégia não produz grandes resultados científicos. É uma estratégia segura, incremental, que vai avançar a 
ciência do país pouco a pouco, mas não vai influenciar radicalmente o panorama da ciência global, porque é muito 
conservadora, não é ousada. 
É possível ser ousado com pouco dinheiro. Não dá para colocar um preço em ousadia. É mais um estado de espírito, uma 
forma de questionar, elaborar perguntas e conduzir experimentos. Você pode gastar muito dinheiro num trabalho puramente 
incremental ou pode gastar pouco para conseguir fazer um experimento revolucionário. 
Para se cultivar essa ousadia científica, precisa ser ousado e isso implica assumir riscos, e assumir riscos implica aceitar a 
possibilidade de fracasso. É importante que a sociedade reconheça o valor de pessoas que já falharam uma vez, falharam 
de novo, e talvez de novo, até conseguirem chegar ao sucesso. 
Então, as instituições e agências de fomento têm de aceitar o fracasso como um componente intrínseco do processo 
científico, pois é assim que a ciência avança. Você apresenta suas ideias e os outros tentam derrubá-las. É só porque somos 
capazes de descartar hipóteses que sabemos que algo está errado e que outra coisa deve estar certa. O fracasso, portanto, 
é um componente importante do avanço da ciência, porque mostrar que algo está errado faz parte do processo científico de 
determinar o que está certo. 
É importante que os orientadores ajudem os jovens pesquisadores a avaliar quando vale a pena arriscar, e que tipo de risco 
vale a pena correr, para que o investimento de cinco anos em uma pesquisa de doutorado, não tenha uma publicação no 
final para defender sua tese. Devem começar a assumir pequenos riscos ao longo da pós-graduação, de modo que 
aprendam com essa experiência e se sintam confiantes para assumir riscos maiores no futuro. 

Texto adaptado 
Disponível em: http://super.abril.com.br 

 
1. Após a leitura, concluímos que: 

 
I- é preciso arriscar para fazer grandes descobertas. 
II- as pessoas têm medo de arriscar porque são penalizadas pelo fracasso. 
III- para ser reconhecido, além de ser um trabalho original e revolucionário na sua própria área, precisa também  

provocar interessante em outras áreas do conhecimento. 
 
Estão corretos: 
 
A) os itens I e III, apenas. 
B) os itens II e III, apenas. 
C) os itens I e II, apenas. 
D) os itens I, II e III. 
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2. Leia as afirmativas abaixo e coloque (V) para verdadeira ou (F) para falsa. 
 
(  ) A cultura científica brasileira visa trabalhos simples, mas que sejam seguros para garantir a sua publicação. 
(  ) A ousadia não tem preço. 
(  ) Muitas vezes para se chegar ao sucesso, é preciso ter a aceitação de vários fracassos. 
(  ) O fracasso faz parte da vida, é o preço que pagamos pelo progresso.  
(  ) Precisamos aprender a viver com os erros e olhar para o fracasso como um aspecto positivo.  
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) V – V – F – F – V. 
B) F – F – V – V – F.  
C) V – V – V – V – V. 
D) F – V – F – V – F. 
 

3. Assinale a alternativa que contém palavra grafada corretamente. 
 
A) Recheiado. 
B) Sobrancelha. 
C) Reinvindicação. 
D) Madeireira. 
 

4. Assinale a alternativa que não apresenta palavras acentuadas pela mesma regra de acentuação. 
 
A) já – têm – só.  
B) também – até – derrubá-las. 
C) autocrítica – científica – intrínseco . 
D) relevância – aceitável – área. 
 

5. O adjetivo permanece invariável, no gênero, como em “ciência incremental” na alternativa: 
 
A) componente intrínseco. 
B) ousadia científica. 
C) trabalho simples. 
D) experimento revolucionário. 
 

6. Leia com atenção o texto abaixo, observando os termos grifados.  
 
“Thomas Edison  após ter tentado 9.999 vezes  aperfeiçoar a  lâmpada elétrica e não ter conseguido alguém perguntou 
a ele.   Você    vai   ter   dez    mil   fracassos?    Ele    respondeu.  Não    falhei.   Acabo   de   descobrir   outra    maneira    
 1  
de não inventar a lâmpada elétrica. Tinha descoberto outras ações com resultados diferentes. Que sucesso!” 

2 
 
Assinale a alternativa que de acordo com a língua culta, os termos foram substituídos corretamente pelos pronomes.  
Observe também a colocação pronominal. 
 
A) 1. perguntou-lhe – 2. inventá-la. 
B) 1. o perguntou – 2. a inventar. 
C) 1. lhe perguntou – 2. a inventar. 
D) 1. perguntou-o – 2. inventar ela. 
 

7. Os verbos grifados no período: “Esse tipo de estratégia não produz grandes resultados científicos. É uma estratégia 
segura, incremental, que vai avançar a ciência do país pouco a pouco,...”, estão conjugados, no Presente do Indicativo, 
colocando-os no Futuro do Pretérito do Indicativo temos: 
 
A) produzia – Era – ia.  
B) produzirá – Será – irá. 
C) produzira – Fora – vai.  
D) produziria – Seria – iria. 
 

8. Passando a frase: “... não vai influenciar radicalmente o panorama da ciência global,...”, para a voz passiva, temos a 
seguinte locução verbal: 
 
A) será influenciado. 
B) havia sido influenciado. 
C) vai ser influenciado. 
D) irá ser influenciado. 
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9. Observe a regência verbal do verbo ir nas frases abaixo. 
 
I- Vou sempre de avião para o Rio. 
II- Minha mãe foi para o Rio. 
III- Vou ao Rio três vezes por semana. 
 
Está(ão) correto(s): 
 
A) apenas o item II. 
B) os itens I, II e III. 
C) apenas o item III. 
D) apenas os itens I e III. 
 

10. O uso da crase está incorreto na alternativa: 
 
A) O primeiro jogo do Brasil começará às 17h. 
B) O intervalo do jogo deve acontecer das 17h15 às 17h30. 
C) Os ingressos serão vendidos até as 15h. 
D) Os portões serão fechados após às 16h30. 
 

11. Três funcionários, todos com a mesma força de trabalho, realizam uma determinada tarefa em seis horas e 15 minutos. 
Certo dia, mais dois funcionários com a mesma competência e força de trabalho daqueles três ajudaram na realização 
daquela tarefa. Dessa forma, os cinco funcionários, mantendo o ritmo de trabalho, a realizaram no prazo de: 
 
A) 3 horas e 25 minutos. 
B) 4 horas e 15 minutos. 
C) 3 horas e 45 minutos. 
D) 4 horas e 35 minutos. 
 

12. Oito máquinas, todas do modelo N, trabalhando ininterruptas quatro horas e meia, produzem 13.500 comprimidos. Certo 
dia, apenas 4.500 comprimidos precisaram ser produzidos e, para isso, somente três dessas máquinas trabalharam 
ininterruptamente. Para essa produção, foram necessários, no mínimo: 
 
A) 4 horas. 
B) 4 horas e 50 minutos. 
C) 5 horas. 
D) 5 horas e 10 minutos. 
 

13. Cento e cinquenta litros de uma substância custam R$ 1.920,00. Com apenas R$ 1.440,00 é possível comprar, dessa 
substância, no máximo: 
 
A) 115 litros. 
B) 127,5 litros. 
C) 130 litros. 
D) 112,5 litros. 
 

14. Sobre uma compra, no valor total de R$ 15.200,00, foi concedido um desconto de 8%. Logo, por essa compra foi pago o 
valor de: 
 
A) R$ 13.948,00. 
B) R$ 13.489,00. 
C) R$ 13.984,00. 
D) R$ 13.498,00. 
 

15. Trinta e cinco por cento do valor total de uma compra foi efetuado com um pagamento a vista de R$ 1.393,00, e o 
restante foi faturado para 30 dias, sem acréscimo. O valor total dessa compra foi de: 
  
A) R$ 2.368,10. 
B) R$ 1.810,90. 
C) R$ 3.980,00. 
D) R$ 4.180,00. 
 

16. O valor total de uma compra foi faturado para 60 dias com acréscimo de 8% sobre esse valor. Sabendo-se que na data 
do pagamento o valor faturado foi de R$ 5.292,00, conclui-se corretamente que o valor total na data da compra foi de: 
 
A) R$ 4.762,80. 
B) R$ 4.900,00. 
C) R$ 4.800,00. 
D) R$ 4.625,80. 
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17. Uma aplicação rendeu juros correspondentes a um quarto do capital aplicado, durante o período de 30 meses. Se essa 
aplicação foi efetuada a juros simples, então é verdade que a taxa anual de juros utilizada foi de: 
 
A) 10% 
B) 8,3% 
C) 9% 
D) 9,6% 
 

18. Considere que em uma fundação, todas as ordens de compra expedidas no ano de 2013 foram efetivadas naquele ano. 
Considere também que a razão entre o número total de ordens de compra expedidas no mês de janeiro de 2014 e o 
número de ordens compra efetivadas nesse mês, nessa fundação, possa ser representada pela fração 8/7. Se somente 
12 ordens de compra expedidas naquele mês ficaram para ser efetivadas no mês seguinte, é correto afirmar que o 
número de ordens de compra efetivadas em janeiro de 2014 foi de: 
 
A) 96. 
B) 72. 
C) 84. 
D) 60. 
 

19. Uma ordem de compra solicita a aquisição de 1,5 metros cúbicos de uma substância que somente é vendida em litros. 
Logo, a quantidade mínima de litros que deverá ser comprada para a efetivação dessa ordem é: 
 
A) 150. 
B) 15. 
C) 0,15. 
D) 1.500. 
 

20. Uma duplicata com valor de R$ 95.200,00, com vencimento para 60 dias, será paga hoje, antecipadamente, com taxa de 
desconto simples de 18% ao ano. O valor que deverá ser pago é: 
 
A) R$ 60.928,00. 
B) R$ 92.344,00. 
C) R$ 91.025,15. 
D) R$ 62.327,82. 
 

21. O conflito de interesses, no processo de aquisição, acontece principalmente nas situações em que a atuação do 
Profissional de Compras, no relacionamento com fornecedores, coloca a busca de benefícios próprios ou de terceiros à 
frente dos interesses da Organização. São exemplos de conflitos de interesses, exceto: 
 
A) interesses financeiros que possam influenciar as decisões do Profissional de Compras quanto à condução dos 

negócios com fornecedores. 
B) uso de informações públicas. 
C) uso de itens de propriedade da Organização para assuntos de interesse pessoal ou de terceiros, salvo quando 

autorizado. 
D) pleitear, com base em seu cargo, descontos em aquisições de bens ou serviços, para uso ou consumo de caráter 

pessoal. 
 

22. Complete as lacunas abaixo. 
 
O caráter social do atendimento ao público se _____________, sobretudo, pela via da comunicação entre os sujeitos 
participantes, dando visibilidade às suas necessidades, experiências e expectativas. A instituição, enquanto palco onde 
se desenrola o atendimento como atividade social, não é ____________; ao contrário, os _________________, os 
processos organizacionais e a estrutura existentes são elementos ______________ conformadores da situação de 
atendimento. 
 
A sequência correta é: 
 
A) manifesta – neutra – objetivos – essenciais 
B) sobressai – destacada – empregados – primários 
C) manifesta – destacada – objetivos – primários 
D) sobressai – neutra – empregados – essenciais 
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23. Analise o texto abaixo. 
 
Dentre as teorias motivacionais mais conhecidas, está a Teoria da Hierarquia de Necessidades de Maslow, formulada 
em 1943. Essa teoria está baseada no pressuposto de que as necessidades humanas podem ser hierarquizadas em 
cinco níveis (aqui propositalmente desordenados):  
 

 necessidades fisiológicas; 

 necessidades de autorrealização; 

 necessidades de segurança; 

 necessidades de estima; 

 necessidades sociais; 
 
Se à “necessidades fisiológicas” for atribuído o nº 1, o nº 5 será: 
 
A) necessidades sociais. 
B) necessidades de estima. 
C) necessidades de autorrealização. 
D) necessidades de segurança.   
 
 

24. Assinale a alternativa incorreta. 
 
A) A autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro 

e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise 
de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a aquisição do objeto do certame ao licitante 
vencedor. 

B) No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de membro da equipe de apoio poderão ser 
desempenhadas por militares. 

C) Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir 
motivadamente a respeito da sua aceitabilidade. 

D) Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os 
documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das 
condições fixadas no edital. 

 
25. Assinale a alternativa incorreta à luz da Lei nº 8.666/93. 

 
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 
 
A) balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública. 
B) ser vedadas serem subdivididas em parcelas para aproveitar as peculiaridades do mercado. 
C) atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, 

observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas. 
D) submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado. 
 

26. Assinale a alternativa correta. 
 
De acordo com o Artigo 15 da Lei 8.666/93, e suas alterações, as compras, sempre que possível deverão: 
 
A) atender ao princípio da isonomia, que imponha incompatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, da 

marca, modelo ou do prestador de serviço especificado no edital. 
B) ser processadas através de carta convite. 
C) balizar-se, exclusivamente, pelos preços praticados no âmbito das entidades do setor privado. 
D) submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado 

 
27. Em relação ao registro de preços, mencionado no Artigo 15 da Lei 8.666/93, é correto afirmar que: 

 
A) os preços registrados serão publicados trimestralmente para a orientação da Administração, na impressa oficial.  
B) o registro de preços será precedido de no máximo 3 (três) cotações de fornecedores ou prestadores de serviço.. 
C) o sistema de registro de preços será regulamentado por Lei Complementar, atendidas as peculiaridades regionais, 

observadas as condições de: Seleção feita mediante concorrência; estipulação prévia do sistema de controle e 
atualização dos preços registrados; e validade do registro não superior a seis meses. 

D) a existência de preços registrados obriga a Administração a firmar as contratações cotadas dentro do período de 1 
(um) ano, ficando-lhe facultada a contratação máxima de registro de preço e obrigado a realizar a contratação 
mínima.  
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28. Com base na Lei 8.666/93, e suas alterações, complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa que apresenta a 
ordem correta. 
 
De acordo com o Artigo 15, § 8º da Lei 8.666/93, e suas alterações, O recebimento de material de valor superior ao 
limite _____________________________, deverá ser confiado a uma comissão de no mínimo, 3 (três) membros. 
 
A) de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 
B) de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 
C) de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 
D) de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) 
 

29. Considerando o Artigo 24 da Lei 8.666/93, e suas alterações, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) É dispensável a licitação para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de 

empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 
B) É dispensável a licitação para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por 

produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação 
de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se 
realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas 
entidades equivalentes. 

C) É dispensável a licitação para a contratação de serviços técnicos, como, por exemplo, treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, 
vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. 

D) É inexigível a licitação quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o 
abastecimento. 

 
30. Com base na Lei 8.666/93, e suas alterações, complete as lacunas abaixo assinalando a alternativa que apresenta a 

ordem correta. 
 
De acordo com o Artigo 25, § 2º da Lei 8.666/93, e suas alterações, _________________________________________, 
se comprovado ___________________, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o fornecedor 
ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. 
 
A) na hipótese de inexigibilidade de licitação – superfaturamento 
B) na hipótese de dispensa de licitação – subfaturamento 
C) na hipótese de inexigibilidade de licitação e em qualquer dos casos de dispensa – superfaturamento 
D) na hipótese de inexigibilidade de licitação e em alguns casos de dispensa – subfaturamento 
 

31. Com base no Artigo 26 da Lei 8.666/93, e suas alterações, complete as lacunas abaixo assinalando a alternativa que 
apresenta a ordem correta. 
 
As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade 
referidas no artigo 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do artigo 8º da 
Lei. 8666/93, deverão ser comunicados dentro ____________________, à autoridade superior, para ratificação e 
publicação na imprensa oficial, no prazo ____________________, como condição para a eficácia dos atos. 
 
A) de 3 (três) dias – de 5 (cinco) dias 
B) de 5 (cinco) dias – de 3 (três) dias 
C) de 1 (um) dia útil – de 3 (três) dias úteis 
D) de 2 (dois) dias – de 2 (dois) dias 
 

32. Considerando (V) para verdadeira ou (F) para falsa nas afirmações abaixo, assinale a alternativa que apresenta a ordem 
correta. 
 
De acordo com o Artigo 56, § 1º  da Lei 8.666/93, e suas alterações, a critério da autoridade competente, em cada caso, 
e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, 
serviços e compras, cabendo ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 
 
(  ) Caução em bens móveis e imóveis. 
(  ) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e 
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

(  ) Seguro garantia. 
(  ) Fiança bancária. 
 
A) V – V – V – F. 
B) F – V – V – V. 
C) F – F – F – F. 
D) V – F – F – V. 
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33. Considerando (V) para verdadeira ou (F) para falsa nas afirmações abaixo, assinale a alternativa que apresenta a ordem 
correta. 
 
De acordo com a Lei 10.520/02, e suas alterações, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão: 
 
(  ) para aquisição de bens e serviços comuns. 
(  ) para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta complexidade técnica. 
(  ) para contratação de profissional de qualquer setor artístico cujo valor do contrato não ultrapasse o valor de R$ 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 
(  ) para contratação de empresa de treinamento em informática. 
 
A) V – V – V – V. 
B) F – V – F – V. 
C) V – F – F – V. 
D) V – F – V – F. 
 

34. De acordo com a Lei 10.520/02, e suas alterações, a fase preparatória do pregão, dentre outros, observará: 
 
A) a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e 

respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de 
sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante 
vencedor. 

B) a exata solicitação do demandante, se atendo as especificações de modelos, marcas ou prestador de serviços 
solicitados para a compra, considerando a economicidade na escolha do bem ou serviço. 

C) a autoridade competente justificará a necessidade de contratação, levando em consideração a emergência da 
aquisição para a aceleração do processo licitatório, quando for o caso. 

D) a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente, clara e com especificações, mesmo que excessivas, irrelevantes 
ou desnecessárias, mesmo que limite a competição. 

 
35. A equipe de apoio ao processo de licitação na modalidade pregão, de que trata o Artigo 3º, inciso IV e § 1º da Lei 

10.520/02, deverá:  
 
A) ser integrada exclusivamente por servidores estáveis ocupantes de cargo efetivo, ficando impedidos os servidores 

em estágio probatório de participarem da equipe de apoio do certame. 
B) ser integrada em sua maioria por membros da comunidade, não ocupantes de cargo ou emprego público para que 

se mantenha a lisura e transparência no processo licitatório. 
C) ser integrada por servidores públicos federais, estaduais e municipais bem como de funcionários indicados pelas 

empresas que se interessarem em participar do certame. 
D) ser integrada em sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração, 

preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento. 
 

36. Considerando (V) para verdadeira ou (F) para falsa nas afirmações abaixo, assinale a alternativa que apresenta a ordem 
correta. 
 
De acordo com a Lei 10.520/02, e suas alterações, no pregão é vedada a exigência de: 
 
(  ) Garantia de proposta. 
(  ) Aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação no certame. 
(  ) Pagamento de taxas e emolumentos de qualquer espécie, mesmo os referentes a fornecimento do edital, quando 

solicitado pelo licitante. Ficando os custos de reprodução gráfica, e os custos de utilização de recursos de 
tecnologia da informação para confecção do edital a cargo do Orgão ou Entidade Pública responsável pela licitação. 

 
A) F – V – V. 
B) F – F – F. 
C) V – V – F. 
D) V – F – V. 
 

37. Com base na Lei 10.520/02, e suas alterações, assinale a alternativa correta. 
 
No pregão o prazo de validade das propostas será: 
 
A) de no máximo 60 dias, conforme Artigo 6º da Lei 10.520/02. 
B) o que estiver fixado no edital, e na ausência de prazo estipulado em edital será de 60 (sessenta) dias. 
C) de 45 dias, ou o que estiver na proposta enviada pelo fornecedor. 
D) de 90 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período a critério do fornecedor. 
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38. Com base na Lei 10.520/02, e suas alterações, assinale a alternativa correta. 
 
A) A autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e 

respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de 
sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e adjudicação do objeto do certame ao licitante 
vencedor.   

B) A autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, a comissão 
permanente de licitação, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de 
sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a análise da viabilidade do objeto do certame ao licitante 
vencedor.   

C) A autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, um servidor 
qualquer, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade 
e sua classificação, bem como a homologação do objeto do certame ao licitante vencedor.   

D) A autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro, 
cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua 
classificação, bem como o empenho e a liquidação do objeto do certame ao licitante vencedor.   

 
39. Com base na Lei 10.520/02, e suas alterações, complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta. 

 
A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados observando algumas regras estabelecidas 
pela Lei 10.520/02, dentre as quais o prazo fixado para a apresentação das propostas será contado a partir da 
publicação do aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal de circulação local 
______________________________________. 
 
A) e não será superior a 6 (seis) dias úteis. 
B) e não será superior a 3 (três) dias. 
C) e não será inferior a 5 (cinco) dias. 
D) e não será inferior a 8 (oito) dias úteis. 
 

40. Considerando (V) para verdadeira ou (F) para falsa nas afirmações abaixo, acerca do conceito de pregão, assinale a 
alternativa que apresenta a ordem correta. 
 
(  ) Pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, onde a disputa pelo fornecimento se 

dá através de sessão pública, por meio de propostas e lances, para a classificação e habilitação do licitante que 
ofertou o menor preço. 

(  ) Pregão é a modalidade de licitação para aquisição de quaisquer bens e serviços, onde a disputa pelo fornecimento 
se dá através de sessão pública, por meio de propostas e lances, para a classificação e habilitação do licitante que 
ofertou o menor preço. 

(  ) Pregão é uma das modalidades de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, onde a disputa pelo 
fornecimento é restrita aos interessados previamente cadastrados ou que comprovaram preencher as condições 
para cadastramento até o 3º dia anterior da data de abertura das propostas. 

(  ) Pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, onde a disputa pelo fornecimento se 
dá através de sessão pública, por meio de propostas e lances, para a classificação e habilitação do licitante que 
ofertou o melhor produto ou serviço. 

 
A) F – V – V – V. 
B) F – F – F – F. 
C) V – F – F – F. 
D) V – V – V – V. 
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41. A licitação na modalidade de pregão é juridicamente condicionada aos princípios básicos e correlatos. Relacione a 
coluna “A” Princípios básicos, com a coluna “B” Definições e assinale a alternativa que apresente a ordem correta. 
 

Coluna A – Princípios 

I - Princípio da Moralidade 

II – Princípio da impessoalidade 

III – Princípio da Legalidade 

IV – Princípio da Probidade Administrativa 

 

Coluna B – Definições 

(  ) Constitui pressuposto básico para que o ato da Administração Pública tenha validade. Desta 
forma, o ato administrativo não terá que obedecer somente aos preceitos da Lei, mas 
também à ética do agente administrativo, e deve ser pautada no saber distinguir o bem do 
mal, o honesto do desonesto. 

(  ) Este princípio está contido no princípio da moralidade, onde o Administrador deverá agir 
maneira ética evitando a corrupção, o desvio e a negociata com recursos e os bens 
públicos. O gestor tem que ser honesto em cumprir os deveres que lhes são atribuídos por 
força de legislação. 

(  ) Este princípio veda qualquer tipo de concessão de privilégios e ou benefícios, assegurando 
sempre aos licitantes, condições justas de competição. 

(  ) Por esse princípio, os atos do gestor público só serão legitimados se forem praticados na 
conformidade com a Lei vigente, desta forma a prática de atos que estão autorizados na Lei, 
implicará em responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. 

 
A) I – II – III – IV. 
B) IV – III – II – I. 
C) I – IV – II – III. 
D) III – I – IV – II.  
 
 

42. Considerando (V) para verdadeira ou (F) para falsa nas afirmações abaixo, assinale a alternativa que apresenta a ordem 
correta. 
 
 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão adotar, nas licitações de registro de preços destinadas 
à aquisição de bens e serviços comuns da área da saúde, a modalidade do pregão, inclusive por meio eletrônico, 
observando-se o seguinte:  
 
(  ) São considerados bens e serviços comuns da área da saúde, aqueles necessários ao atendimento dos órgãos que 

integram o Sistema Único de Saúde, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
definidos no edital, por meio de especificações usuais do mercado. 

(  ) Quando o quantitativo total estimado para a contratação ou fornecimento não puder ser atendido pelo licitante 
vencedor, admitir-se-á realização de novo processo licitatório na modalidade pregão em caráter emergencial, e o 
licitante que não conseguiu atender o quantitativo total estimado será multado e proibido de licitar com a 
administração pública pelo período de 1 (um) ano. 

(  ) Quando o quantitativo total estimado para a contratação ou fornecimento não puder ser atendido pelo licitante 
vencedor, admitir-se-á a convocação de tantos licitantes quantos forem necessários para o atingimento da 
totalidade do quantitativo, respeitada a ordem de classificação, desde que os referidos licitantes aceitem praticar o 
mesmo preço da proposta vencedora. Na impossibilidade do atendimento da contratação ou fornecimento pelos 
outros licitantes na ordem de classificação, excepcionalmente, poderão ser registrados outros preços diferentes da 
proposta vencedora, desde que se trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e 
comprovada à vantagem, e que as ofertas sejam em valor inferior ao limite máximo admitido. 

 
A) V – V – F. 
B) F – F – V. 
C) F – V – F. 
D) V – F – V. 
 

43. Com base na Lei 10.520/02, e suas alterações, complete as lacunas abaixo assinalando a alternativa que apresenta a 
ordem correta. 
 
O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado 
no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere a Lei 10.520/02 pelo prazo 
____________________, sem prejuízo das multas previstas ______________________________________. 
 
A) de 1 (um) ano – no contrato 
B) de 2 (dois) anos – em edital 
C) de até 5 (cinco) anos – em edital e no contrato e das demais cominações legais 
D) de 3 (três) anos – em edital e no contrato 
 



 
10 

 

44. Considerando (V) para verdadeira ou (F) para falsa nas afirmações abaixo, assinale a alternativa que apresenta a ordem 
correta. 
 
Na modalidade Pregão, de acordo com a Lei 10.520/02, se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade 
da sua proposta, não celebrar o contrato: 
 
(  ) O pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
(  ) O pregoeiro declarará encerrada a licitação sem vencedor, sendo necessário refazer o processo de licitação, e o 

licitante será multado e proibido de licitar com a administração pública por 1 (um) ano. 
(  ) O pregoeiro reabrirá o pregão para que novos licitantes dêem seus lances e no caso da licitação não ser bem 

sucedida no pregão novamente, poderá utilizar a dispensa de licitação. 
(  ) O pregoeiro solicitará uma declaração ao licitante com os devidos motivos da não celebração do contrato, 

acionando o departamento jurídico da administração pública para as providências cabíveis e suspendendo a 
licitação por 5 (cinco) dias úteis. 

 
A) F – V – V – V. 
B) V – F – V – F. 
C) V – F – F – F. 
D) F – V – F – V. 
 

45. Com base na Lei 10.520/02, e suas alterações, assinale a alternativa correta. 
 
A) Declarado o vencedor na modalidade de licitação pregão, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das 
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos autos. 

B) Declarado o vencedor na modalidade de licitação pregão, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 5 (cinco) dias para apresentação das 
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos autos. 

C) Declarado o vencedor na modalidade de licitação pregão, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 1 (um) dia útil para apresentação das 
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos autos. 

D) Declarado o vencedor na modalidade de licitação pregão, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 7 (sete) dias para apresentação das 
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos autos. 

 
46. Considerando (V) para verdadeira ou (F) para falsa nas afirmações abaixo, acerca da Lei 10.52002, assinale a 

alternativa que apresenta a ordem correta. 
 
(  ) Pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns pela União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios, conforme disposto em regulamento, qualquer que seja o valor estimado da contratação, na qual a 
disputa pelo fornecimento é feita por meio de propostas e lances em sessão pública, vedada sua utilização na 
contratação de serviços de transporte de valores e de segurança privada e bancária. 

(  ) Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será 
regida pela Lei 10.520/02, e suas alterações. 

(  ) Poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação, nos termos de 
regulamentação específica. 

(  ) Consideram-se bens e serviços comuns, para a realização de licitação na modalidade pregão, aqueles cujos 
padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 
usuais no mercado. 

 
A) V – V – V –V. 
B) F – F – F – F. 
C) F – V – V – V. 
D) V – F – F – F. 
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47. Com base na Lei 8.666/93, e suas alterações, complete a lacuna abaixo assinalado a alternativa correta de acordo com 
a Lei. 
 
Subordinam-se ao regime da Lei 8.666/93, além dos órgãos da administração direta, 
______________________________________________________________ e demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 
 
A) as autarquias, empresas públicas 
B) os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista 
C) os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas 
D) as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista 
 

48. Com base na Lei 8.666/93, e suas alterações, complete as lacunas abaixo assinalando a alternativa que apresenta a 
ordem correta de acordo com a Lei. 
 
De acordo com o Artigo 15º, § 7

o
 da Lei 8.666/93, nas compras deverão ser observadas a definição das 

________________________ a serem adquiridas em função do ___________________, cuja estimativa será obtida, 
sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação. 
 
A) marcas e modelos – preço 
B) quantidades – preço 
C) unidades e das quantidades – consumo e utilização 
D) mercadorias – custo 
 

49. Considerando (V) para verdadeira ou (F) para falsa nas afirmações abaixo, assinale a alternativa que apresenta a ordem 
correta. 
 
O regime jurídico dos contratos administrativos instituído pela Lei 8.666/93 confere à Administração, em relação a eles, a 
prerrogativa de: 
 
(  ) modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do 

contratado.  
(  ) rescindi-los, unilateralmente, pelo o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos.  
(  ) fiscalizar-lhes a execução. 
(  ) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 
 
A) V – V – V – V. 
B) V – F – V – F. 
C) F – V – F – F. 
D) F – F – F – V. 
 

50. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa que apresenta a ordem correta. 
 
Na administração de materiais ___________________________ é o ponto de partida para o planejamento de estoques. 
O método ____________________________ é utilizado para determinar a melhor linha de ajuste na tabulação, mais 
eficaz que passa mais perto de todos os dados de consumo coletados, minimizando as distâncias entre cada ponto de 
consumo levantado. 
 
A) a previsão de consumo – da média móvel 
B) a previsão de fornecimento – do último período 
C) a previsão de fornecimento – da média aritmética 
D) a previsão de consumo – da média dos mínimos quadrados 
 
 
 
 
 
 


