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Crie, Inove ou Evapore
A Era da Agricultura durou milênios até que chegou a Era Industrial. Nas últimas décadas iniciou-se a Era da Informática e
agora, queiram ou não, entramos na Era da Criatividade e da Inovação.
A Informática não será substituída pela Criatividade. Será complementada. Sabe por quê? Porque tudo o que a informática
disponibiliza, tais quais informações, estatísticas, avaliações, processos e muito mais não tem utilidade se você, ser humano,
não tiver criatividade para interpretar, ler nas entrelinhas, tudo o que a Informática produz. Então, a partir daí, solucionar
problemas, identificar oportunidades. A criatividade não é um modismo, é uma habilidade exclusiva do ser humano, cada
vez mais valorizada.
Existe um paradigma de que apenas algumas áreas são movidas à criatividade: marketing, propaganda,
promoções, desenvolvimento de novos produtos. As demais, principalmente as burocráticas e as de organização, nada a ver
com criatividade. Puro preconceito.
O burocrata, como todo e qualquer ser humano, tem criatividade. Só que ele não está acostumado a usá-la. Ele faz trabalhos
mecânicos, iguais. Mas a natureza de seu trabalho não o impede de ter ideias, de pensar diferente para simplificar métodos
e procedimentos, melhorar sistemas, agilizar fluxos, reduzir burocracia, papelada, custos, controles mais eficientes.
Organizar mais racionalmente.
A relação de trabalho mudou, apesar de alguns ainda não conseguirem ver. Sem agregar valor ao seu trabalho considere-se
na pasta dos descartáveis. É só uma questão de tempo. Pouco tempo. E sem criatividade fica muito mais difícil você
identificar uma oportunidade, solucionar um problema.
Um propagandista visitava um médico no horário para atendimento aos propagandistas. Ele e mais cinco ao mesmo tempo.
Numa dessas visitas ele observou a secretária preparando uma maçã e uma laranja para o Doutor. O médico não costumava
sair para almoçar e comia algumas frutas ali mesmo no consultório. Este propagandista então, sozinho, levou uma cesta de
frutas ao médico. Diferenciou-se. O médico gostou muito e, a partir daí, enquanto comia as frutas assistia à apresentação
dos produtos. O propagandista sozinho, com muito mais tempo, desenvolveu uma relação mais cordial com o médico.
O propagandista foi observador. Identificou uma oportunidade. Pensou diferente e solucionou um problema. Diferenciou-se e
melhorou o resultado de seu trabalho.
Pense diferente nos assuntos de sua área de atuação.
Habitue-se a perguntar-se: de que maneira eu posso fazer isto melhor, mais rápido, mais prático, mais eficiente? De que
maneira posso melhorar meu desempenho profissional?
Isto é comportamento criativo. É isto que as empresas estão esperando de todos seus funcionários. Desde o mais humilde
até o presidente. Exemplos concretos já existem em grandes corporações.
Além disso, muitas outras corporações lançaram projetos de Criatividade & Inovação a serem aplicados em todas as suas
subsidiárias, para todos os funcionários. No Brasil estes programas estão se proliferando rapidamente.
Pense diferente para sobreviver e ter sucesso nesta nova Era. Você, como todo ser humano é dotado de criatividade, o que
falta é exercitá-la. Walt Disney estava correto quando disse: “Criatividade é como ginástica, quanto mais você faz mais forte
fica.”
Antonio Carlos Teixeira da Silva
Disponível em: http://www.rhportal.com.br/artigos
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1.

Após a leitura do texto, concluímos que:
I-

se você não desenvolver sua criatividade seu emprego está com os dias contados, ou na melhor das hipóteses você
aguentará ainda algum tempo, mas na pasta dos descartáveis.
II- a Era da Agricultura foi substituída pela Era Industrial, que foi substituída pela Era da Informática e que agora, será
substituída pela Era da Criatividade e da Inovação.
III- não são todas as áreas que precisam de criatividade, porque em algumas profissões tudo é automático.
IV- ser criativo não é um dom, é uma habilidade humana, todos têm. As últimas descobertas científicas provam
exatamente isso. Solte a imaginação. Você pode ser mais criativo e vai descobrir como.
Estão corretos:
A)
B)
C)
D)
2.

os itens I e IV, apenas .
os itens I, II e III, apenas.
os itens II e III, apenas.
os itens I, II, III e IV.

Leia as afirmativas abaixo e coloque (V) para verdadeira ou (F) para falsa.
( ) Compreender a criatividade é essencial para que possamos descobrir e saber como, quando e onde podemos fazer
uso dela.
( ) A criatividade compreende a habilidade de produzir coisas e conhecimentos novos, diferenciando-se da inteligência
que pode ser definida como a habilidade de raciocinar e aprender. A criatividade tem papel de suma importância
nos dias atuais.
( ) A personalidade humana não é, entretanto, estática, mas sim um elemento dinâmico. Ela evolui com as
experiências e oportunidades que os indivíduos têm. Portanto, ao prover suporte à cultura de criatividade, a
personalidade da pessoa tem chances de ter o lado criativo desenvolvido, o que lhe permite tirar proveito das
oportunidades que surgem no dia a dia.
( ) A criatividade que vai além de uma grande ideia e que, em muitos casos, é até uma ideia bem simples, inova e
transforma conceitos.
Assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)

3.

Assinale a alternativa que contém palavra grafada corretamente.
A)
B)
C)
D)

4.

você – usá-la – além.
Informática – estatísticas – ginástica.
será – até – daí.
descartáveis – horário – subsidiárias.

O adjetivo permanece invariável, no gênero, como em “Era Industrial” na alternativa:
A)
B)
C)
D)

6.

Mendingo.
Controvérsia.
Boicoitar.
Beige.

Assinale a alternativa que não apresenta palavras acentuadas pela mesma regra de acentuação.
A)
B)
C)
D)

5.

V – F – F – V.
F – V – V – F.
V – V – V – V.
F – V – F – V.

oportunidade rápida.
criatividade espontânea.
sistema melhor.
ideia fantástica.

Leia com atenção o texto abaixo, observando os termos grifados.
Você pode diferenciar-se, obter melhores resultados do que seus concorrentes. Como? Use sua criatividade.
Treine sua criatividade. Mostrando sua criatividade quando a oportunidade surgir. Ou criar uma oportunidade.
1
2
3
Assinale a alternativa que de acordo com a língua culta, os termos foram substituídos corretamente pelos pronomes.
Observe também a colocação pronominal.
A)
B)
C)
D)

1. Treine-a – 2. Mostrando-a – 3. a criar.
1. A treine – 2. Mostrando-a – 3. criá-la.
1. Treine-a – 2. A mostrando – 3. criá-la.
1. Treine-ela – 2. Mostrando-ela – 3. criar-ela.
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7.

Os verbos grifados no período: “Numa dessas visitas ele observou a secretária preparando uma maçã e uma laranja
1
para o Doutor. O médico não costumava sair para almoçar e comia algumas frutas ali mesmo no consultório.”, estão
2
3
conjugados no modo indicativo, nos tempos:
A)
B)
C)
D)

8.

Passando a frase: “Este propagandista então, sozinho, levou uma cesta de frutas ao médico.”, para a voz passiva, temos
a seguinte locução verbal:
A)
B)
C)
D)

9.

1. Pretérito Imperfeito – 2. Pretérito Imperfeito – 3. Pretérito Imperfeito.
1. Pretérito Perfeito – 2. Pretérito Perfeito – 3. Pretérito Perfeito.
1. Pretérito Imperfeito – 2. Pretérito Perfeito – 3. Pretérito Perfeito.
1. Pretérito Perfeito – 2. Pretérito Imperfeito – 3. Pretérito Imperfeito.

será levada.
havia sido levada.
foi levada.
irá ser levada.

Observe a regência verbal do verbo ir nas frases abaixo.
I- As fotos que vão em anexo são recentes.
II- Foram mais de quinze anos em vão.
III- Vou ao interior sempre que posso.
Está(ão) correto(s):
A)
B)
C)
D)

apenas o item II.
os itens I, II e III.
apenas o item III.
apenas os itens I e III.

10. Leia as frases abaixo.
I- Os torcedores estão no estádio desde as 13h.
II- Não haverá treino entre as 9h e as 12h.
III- A sessão estava marcada para as 19h.
Não se usa o acento indicador da crase:
A)
B)
C)
D)

nos itens I, II e III.
apenas nos itens I e II.
apenas nos itens II e III.
apenas nos itens I e III.

11. Cinco funcionários, todos com a mesma força de trabalho, realizam uma determinada tarefa T em três horas e 45
minutos. Certo dia, dois desses funcionários foram designados para fazer outras tarefas. Assim, a tarefa T foi realizada
por apenas três daqueles cinco funcionários que, trabalhando no mesmo ritmo, precisaram, além das três horas e 45
minutos, no mínimo, mais:
A)
B)
C)
D)

2 horas e 50 minutos.
3 horas e meia.
3 horas e 50 minutos.
2 horas e meia.

12. Três máquinas, todas do modelo N, trabalhando quatro horas ininterruptas, produzem 4.500 comprimidos. Estima-se que
para produzir o triplo de comprimidos, em quatro horas e 30 minutos de trabalho ininterrupto, são necessárias, no
mínimo, mais:
A)
B)
C)
D)

7 máquinas do modelo N.
6 máquinas do modelo N.
5 máquinas do modelo N.
4 máquinas do modelo N.

13. Se três quartos do total de 150 litros de uma substância custam R$ 1.251,00, então é verdade que para a compra de 7/8
desse total, ao mesmo preço por litro, serão necessários:
A)
B)
C)
D)

R$ 1.540,00.
R$ 1.713,50.
R$ 1.459,50.
R$ 1.668,00.
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14. Sobre uma compra, no valor total de R$ 15.280,00, foi concedido um desconto de 9%. Logo, por essa compra foi pago o
valor de:
A)
B)
C)
D)

R$ 13.940,08.
R$ 13.904,80.
R$ 13.409,80.
R$ 13.049,08.

15. Trinta e dois por cento do valor total de uma compra foi efetuado com um pagamento a vista de R$ 1.507,20, e o
restante foi faturado para 30 dias, sem acréscimo. O valor faturado para ser pago em 30 dias é de:
A)
B)
C)
D)

R$ 1.055,04.
R$ 1.024,89.
R$ 3.202,80.
R$ 3.980,00.

16. O valor total de uma compra foi faturado para 30 dias com acréscimo de 5% sobre esse valor. Sabendo-se que para a
data do pagamento o valor do acréscimo é de R$ 480,00, conclui-se corretamente que o valor pago foi de:
A)
B)
C)
D)

R$ 10.080,00.
R$ 10.920,00.
R$ 9.008,45.
R$ 9.625,80.

17. Uma aplicação efetuada a taxa de juros simples de 10% ao ano, rendeu juros correspondentes a um quarto do capital
aplicado. Logo, o período dessa aplicação foi de:
A)
B)
C)
D)

25 meses.
2 meses e meio.
3 meses e meio.
30 meses.

18. Assinale a alternativa que contém o número correto que preenche a lacuna abaixo.
Considere que em uma fundação, todas as ordens de compra expedidas no ano de 2013 foram efetivadas naquele ano.
Considere também que, das ordens de compra expedidas no mês de janeiro de 2014, a razão entre o número de ordens
compra efetivadas naquele próprio mês e o número de ordens de compra que ficaram para ser efetivadas no mês
seguinte, nessa fundação, possa ser representada pela fração 7/1. Logo, é correto afirmar que em cada ____ ordens de
compra expedidas em janeiro de 2014, somente uma ficou para ser efetivada no mês seguinte.
A)
B)
C)
D)

7
6
8
5

19. Uma ordem de compra solicita a aquisição de 1.250 litros de uma substância que somente é vendida em metros cúbicos
e de 1.700 centímetros quadrados de um papel que somente é vendido em metros quadrados. Logo, para a efetivação
dessa ordem deverão ser comprados, no mínimo, da referida substância e do referido papel, respectivamente:
A)
B)
C)
D)

12,5 metros cúbicos e 1,7 metros quadrados.
125 metros cúbicos e 17 metros quadrados.
0,125 metros cúbicos e 170 metros quadrados.
1,25 metros cúbicos e 0,17 metros quadrados.

20. Duas duplicatas, uma com valor de R$ 92.000,00, com vencimento para 90 dias, e outra no valor de R$ 95.200,00, com
vencimento para 60 dias, serão pagas hoje, antecipadamente, com taxa de desconto simples de 18% ao ano. O
desconto total correspondente a essas antecipações deverá der de:
A)
B)
C)
D)

R$ 6.996,00.
R$ 6.140,00.
R$ 7.025,15.
R$ 7.327,82.

4

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) pleitear, com base em seu cargo, descontos em aquisições de bens ou serviços, para uso ou consumo de caráter
pessoal.
C) uso de itens de propriedade da Organização para assuntos de interesse pessoal ou de terceiros, mesmo quando
autorizado.
D) uso de informações confidenciais.
22. Complete as lacunas abaixo.
O atendimento ao público é um serviço _____________; sua simplicidade é apenas aparente. Trata-se de uma atividade
social mediadora que coloca em cena a interação de diferentes sujeitos em um contexto _____________, visando
responder a distintas necessidades. A "tarefa de atendimento" é, frequentemente, uma "etapa terminal", resultante de
um processo de múltiplas facetas que se desenrola em um ______________ institucional, envolvendo dois tipos de
personagens principais: o funcionário (atendente) e o usuário.
A sequência correta é:
A)
B)
C)
D)

específico – complexo – complexo
complexo – complexo – contexto
complexo – específico – contexto
específico – específico – complexo

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 3 será:
A)
B)
C)
D)

necessidades de estima.
necessidades sociais.
necessidades de segurança.
necessidades de autorrealização.

24. Assinale a alternativa incorreta.
A) A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.
B) 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.
C) Se a oferta não for aceitável ou se o licitador desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as
ofertas subsequentes e a qualificação dos licitadores, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
D) No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de membro da equipe de apoio poderão ser
desempenhadas por militares.
25. Assinale a alternativa incorreta à luz da Lei nº 8.666/93:
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:
A) ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando
economicidade.
B) submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado.
C) ser processadas através de sistema de registro de preços.
D) balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos mercados congêneres.
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26. Considere (V) para verdadeira ou (F) para falsa nas afirmações abaixo assinalando a alternativa que apresenta a ordem
correta.
De acordo com o Artigo 15 da Lei 8.666/93, e suas alterações, as compras, sempre que possível deverão:
( ) Submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado.
( ) Atender ao princípio da legalidade, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, da
marca, modelo ou do prestador de serviço especificado no edital.
( ) Ser processadas através de carta convite.
( ) Balizar-se, exclusivamente, pelos preços praticados no âmbito das entidades do setor privado.
A)
B)
C)
D)

V – F – F – F.
V – V –V – V.
F – F – F – F.
F – V – V – V.

27. Considere (V) para verdadeira ou (F) para falsa nas afirmações abaixo, a cerca do registro de preços, mencionado no
Artigo 15 da Lei 8.666/93, assinalando a alternativa que apresenta a ordem correta.
( ) O registro de preços será precedido de 3 (três) cotações de fornecedores ou prestadores de serviço.
( ) 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.
( ) 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.
( ) Os preços registrados serão publicados trimestralmente para a orientação da Administração, na impressa oficial.
A)
B)
C)
D)

F – F – F – F.
V – V – V – V.
F – F – F – V.
V – V – V – F.

28. Com base na Lei 8.666/93, e suas alterações, complete a lacuna e assinale a alternativa correta.
____________________ a licitação quando houver inviabilidade de competição.
A)
B)
C)
D)

É dispensável
É inexigível
Será na modalidade convite
Será na modalidade consulta

29. Considere (V) para verdadeira ou (F) para falsa nas afirmações abaixo, acerca da Lei 8.666/93, assinalando a alternativa
que apresenta a ordem correta.
( ) No caso de dispensa ou inexigibilidade, a licitação deverá ser na modalidade de consulta.
( ) Poderá o Poder Executivo, por meio de decreto, instituir nova modalidade licitatória.
( ) Compete à Administração Pública de forma discricionária decidir pela inexigibilidade ou dispensa da licitação.
A)
B)
C)
D)

V – V – V.
F – V – V.
F – F – F.
V – F – F.

30. Com base na Lei 8.666/93, e suas alterações, complete a lacuna assinalando a alternativa correta.
A competência para legislar sobre normas gerais sobre licitação e contratos é _________________________________.
A)
B)
C)
D)

exclusiva dos Estados, Municípios e do Distrito Federal
privativa aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal
exclusiva somente a assembleia constituinte
privativa da União
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31. Considere (V) para verdadeira ou (F) para falsa nas afirmações abaixo, acerca da Lei 8.666/93, assinalando a alternativa
que apresenta a ordem correta.
( ) Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei, devendo
protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação,
devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis.
( ) Entre outras, a documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, constituirá em ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso
de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
( ) É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial, nos casos de guerra ou grave
perturbação da ordem.
( ) Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação o autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou
jurídica.
A)
B)
C)
D)

F – F – V – F.
V – V – F – F.
V – V – F – V.
F – F – V – V.

32. Considerando a Lei 8.666/93 e a Lei 10.520/02, é incorreto afirmar que:
A) na modalidade de licitação pregão, é possível o estabelecimento do tipo de licitação de melhor técnica na
classificação das propostas.
B) a natureza da licitação é o procedimento administrativo.
C) a fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados que
será efetuada por meio de
publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal de circulação local, e
facultativamente, por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal de grande circulação, nos termos
da Lei 10.520/02.
D) na modalidade de licitação pregão o prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, se outro não
estiver fixado no edital.
33. Com base na Lei 8.666/93, e suas alterações, complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta.
Pelo principio _______________________ entende-se que a Administração não pode, concluído o procedimento,
atribuir o objeto da licitação a outrem que não o vencedor.
A)
B)
C)
D)

da moralidade
da probidade administrativa
da Impessoalidade
da adjudicação compulsória

34. Considere (V) para verdadeira ou (F) para falsa nas afirmações abaixo, a cerca do Artigo 24 da Lei 8.666/93,
assinalando a alternativa que apresenta a ordem correta.
É dispensável a licitação:
( ) Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento.
( ) Para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde
que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
( ) 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.
( ) 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.
A)
B)
C)
D)

V – F – F – V.
V – F – F – F.
F – V – V – F.
F – V – V – V.

7

35. Considerando a Lei 8.666/93 e a Lei 10.520/02, e suas alterações, assinale a alternativa incorreta.
A) De acordo com o Artigo 25, § 2º da Lei 8.666/93, e suas alterações, na hipótese de inexigibilidade de licitação e em
qualquer dos casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, 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.
B) 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 de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e
publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.
C) É inexigível 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.
D) 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.
36. Com base na Lei 10.520/02, e suas alterações, assinale a alternativa correta.
A) 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 e não será inferior a 8 (oito) dias úteis.
B) A fase interna 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 e não será superior a 6 (seis) dias úteis.
C) A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados observando algumas regras
estabelecidas pela Lei 8.666/93, 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 e não será superior a 3 (três) dias.
D) A fase externa do pregão será finalizada 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 assinatura do contrato, que deverá ser publicado em jornal de circulação local em até 2 (dois) dias.
37. Considerando o conceito de pregão, complete as lacunas abaixo assinalando a alternativa correta.
Pregão é a modalidade de licitação para ___________________________________, onde a disputa pelo fornecimento
_________________________________________________________________ para a classificação e habilitação do
licitante que ofertou _______________________.
A) aquisição de quaisquer bens e serviços – se dá através de sessão pública, por meio de lances – o produto de
melhor marca e o menor preço
B) aquisição de bens e serviços comuns – 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 – o maior preço
C) aquisição de bens e serviços comuns – se dá através de sessão pública, por meio de propostas e lances – o menor
preço
D) aquisição de bens e serviços comuns – se dá através de sessão sigilosa, por meio de propostas e lances – o melhor
produto ou serviço
38. Com base na Lei 8.666/93, e suas alterações, assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)

Os contratos administrativos regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito privado.
Os contratos administrativos regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público.
Os contratos administrativos regulam-se,exclusivamente, pelas cláusulas e pelos preceitos do direito financeiro.
Os contratos administrativos regulam-se, integralmente, pelos preceitos da Lei 10.520/02, mesmo em modalidades
de licitação diferentes ao pregão.

39. Considere (V) para verdadeira ou (F) para falsa nas afirmações abaixo, a cerca de contratos administrativos,
assinalando a alternativa que apresenta a ordem correta.
( ) O contrato administrativo é consensual, em regra, formal, oneroso e realizado intuitu personae.
( ) Tanto a Administração Direta como a Administração Indireta podem firmar contratos com peculiaridades
administrativas que os sujeitem aos preceitos do Direito Público.
( ) Em conformidade com o privilegio administrativo na relação contratual decorre para a Administração a faculdade de
impor as chamadas cláusulas exorbitantes do direito comum.
A)
B)
C)
D)

F – V – F.
V–F–V
F – F – F.
V – V – V.
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40. Considere (V) para verdadeira ou (F) para falsa nas afirmações abaixo, a cerca de contratos administrativos,
assinalando a alternativa que apresenta a ordem correta.
São características do Contrato Administrativo:
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

A)
B)
C)
D)

Presença da Administração Pública como poder público.
Finalidade pública.
Obediência à forma prescrita em lei.
Procedimento legal.
Natureza de contrato de adesão.
Natureza intuitu personae.
Ausência de clausulas exorbitantes.
V – F – V – V – F – F – F.
V – V – V – V – V – V – F.
F – V – V – V – F – F – F.
V – V – V – V – F – F – V.

41. Considere (V) para verdadeira ou (F) para falsa nas afirmações abaixo, a cerca de contratos administrativos,
assinalando a alternativa que apresenta a ordem correta.
( ) O instrumento de contrato é facultativo no caso de convite, desde que a Administração possa substituí-lo por outros
instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de
execução de serviço.
( ) A minuta do futuro contrato integrará sempre o edital ou ato convocatório da licitação.
( ) Nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas
domiciliadas no estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que declare competente o foro da sede da
Administração para dirimir qualquer questão contratual.
( ) O Contrato de Concessão é firmado no interesse do particular, desde que não contrarie o interesse público.
( ) A cláusula exorbitante não seria licita num contrato privado, porque desigualaria as partes na execução do
avençado, mas é absolutamente válida no contrato administrativo.
A)
B)
C)
D)

F – F – V – V – F.
F – V – F – F – V.
V – V – V – F – V.
V – F – F – V – F.

42. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta.
Nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras,
inclusive assistência técnica, ___________________________________________.
A)
B)
C)
D)

é obrigatória a licitação
é obrigatório o contrato
é dispensável a elaboração de edital, podendo ser a licitação na modalidade concorrência
é dispensável o termo de contrato

43. Considere (V) para verdadeira ou (F) para falsa nas afirmações abaixo, a cerca de contratos administrativos,
assinalando a alternativa que apresenta a ordem correta.
( ) O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de convite e leilão.
( ) A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o
contrato.
( ) O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato.
( ) O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para representá-lo na
execução do contrato.
( ) A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração
especialmente designado.
A)
B)
C)
D)

V – V – V – F – V.
V – F – F – V – F.
F – V – V – V – V.
F – F – F – F – F.
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44. A licitação na modalidade de pregão é juridicamente condicionada aos princípios básicos e correlatos. Preencha a
lacuna abaixo com o princípio básico correto para a definição abaixo.
_______________________________, veda qualquer tipo de concessão de privilégios e ou benefícios, assegurando
sempre aos licitantes, condições justas de competição.
A)
B)
C)
D)

O Princípio da Probidade Administrativa
O Princípio do Julgamento Objetivo
O Princípio da Igualdade ou Isonomia
O Princípio da Impessoalidade

45. Considere (V) para verdadeira ou (F) para falsa nas afirmações abaixo assinalando 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 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.
( ) 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, mesmo que os referidos licitantes não aceitem
praticar o mesmo preço da proposta vencedora. Na possibilidade do atendimento da contratação ou fornecimento
pelos outros licitantes na ordem de classificação, poderão ser registrados outros preços diferentes da proposta
vencedora, mesmo que se trate de objetos de qualidade ou desempenho similar ao do licitante que não pode
atender o quantitativo total, para que seja realizado o processo de compra, pois se tratam de produtos da área de
saúde considerados de extrema utilidade pública.
A)
B)
C)
D)

V – V – V.
V – V – F.
F – F – V.
F – V – F.

46. 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 ___________ ou cometer fraude
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e,
___________________________________________________________________ a que se refere a Lei 10.520/02 pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
A)
B)
C)
D)

inidôneo – será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores
idôneo – será credenciado no cadastro de fornecedores não recomendados a licitar com a Administração Pública
idôneo – será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores
inidôneo – será credenciado no cadastro de fornecedores não recomendados a licitar com a Administração Pública

47. Considere (V) para verdadeira ou (F) para falsa nas afirmações abaixo assinalando 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,
realizando sorteio em sessão pública para a escolha do 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)
B)
C)
D)

F – V – V – V.
V – F – V – F.
F – F – F – F.
V – V – F – V.
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48. 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 a Lei.
Subordinam-se ao regime da Lei 8.666/93, além dos órgãos da administração direta, Os fundos especiais, as autarquias,
as
fundações
públicas,
as
empresas
públicas,
as
sociedades
de
economia
mista
____________________________________________________________________________.
A)
B)
C)
D)

e demais entidades controladas diretamente pela União.
e demais entidades controladas diretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios
e demais entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, mesmo que mantidas por entidades de direito privado
e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios

49. Considere (V) para verdadeira ou (F) para falsa nas afirmações abaixo assinalando 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:
( ) Rescindi-los, unilateralmente, pela vontade do chefe do executivo e para melhor adequação às finalidades de
interesse público, respeitados os direitos do contratado.
( ) Modificá-los, unilateralmente, pelo o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos,
sem prejuízos financeiros aos contratados.
( ) Fiscalizar-lhes a execução.
( ) Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
A)
B)
C)
D)

V – F – V – F.
F – V – F – F.
F – F – V – V.
F – F – F – V.

50. Considere o seguinte consumo de determinado material:
Material
60 unidades

Mês de consumo

70 unidades

Abril

85 unidades

Maio

88 unidades

Junho

94 unidades

Julho

98 unidades

Agosto

98 unidades

Setembro

Março

102 unidades

Outubro

105 unidades

Novembro

111 unidades

Dezembro

Com base nos dados acima e considerando que os estudos acerca de estoques dependem da previsão do consumo de
material, assinale a opção incorreta.
A) Com base no método da média com ponderação exponencial, apenas o consumo do mês de dezembro será
utilizado na fórmula de calculo da previsão de consumo para o mês de janeiro.
B) Com base no método da média móvel para 3 períodos, a previsão de consumo para janeiro é superior a 111
unidades por causa da tendência crescente de consumo.
C) Para reduzir a influência do baixo consumo nos meses de março e abril na previsão de consumo para janeiro, é
correto utilizar o método da média móvel ponderada, caracterizado pela aplicação de pesos maiores aos dados de
consumo mais novos e pesos menores aos dados mais antigos.
D) Com base no método do último período, a previsão de consumo para janeiro é de 111 unidades.
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