Concurso Público

009. PROVA OBJETIVA
(Conhecimentos Gerais e Específicos)

comprador

 Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema,
informe ao fiscal da sala.
 Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
 Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul, preferencialmente, ou preta, a letra correspondente à alternativa
que você escolheu.
A duração total da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 50% do tempo de duração da prova.
 o sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado
A
em sua carteira, para futura conferência.
Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

Aguarde a ordem do fiscal para abrir este caderno de questões.

07.09.2014

conhecimentos gerais

02. De acordo com o texto, conclui-se corretamente que o
autocontrole é
(A) uma consequência da busca pela satisfação do consumismo.

Língua Portuguesa

(B) um artifício que garante pleno contentamento pessoal.

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 06.

(C) uma qualidade que o ser humano adquire apenas na
vida adulta.

Juros e marshmallows

(D) uma prova do desinteresse das pessoas por recompensas.

Formação de poupança, taxa de juros, r>g, na agora célebre formulação de Thomas Piketty. Expressos em economês,
esses conceitos têm algo de impenetravelmente abstrato.
Mas tudo isso pode se tornar um pouco mais compreensível
se recorrermos à psicologia.
Sob essa chave interpretativa, a taxa de juros é a expressão monetária da recompensa diferida, ou melhor, o prêmio que se paga à paciência. O sujeito que aceita deixar de
consumir já e guarda seu dinheiro recebe uma gratificação
por seu autocontrole. Essa faceta psicológica, embora não dê
conta de explicar todos os aspectos da taxa de juros, ajudaria
a compreender sua relativa estabilidade. Historicamente, ela
fica em torno dos 4% ou 5% ao ano, que seriam o preço-base
da impaciência humana.
O interessante é que a noção de recompensa diferida
não serve só para ajudar a entender a economia. Ela se revelou também um teste de inteligência emocional com alto valor
preditivo sobre o sucesso de pessoas.
Tudo começou nos anos 60 com o experimento do
marshmallow. O psicólogo Walter Mischel, de Stanford, estava interessado em saber como crianças resistiam a tentações. Assim, colocava garotos de quatro anos numa sala
diante de um marshmallow e lhes dava duas opções. Poderiam tocar uma campainha, encerrar o experimento e devorar
a guloseima, ou aguardar a volta do pesquisador, que então
lhes entregaria um segundo marshmallow.
Anos depois, Mischel correlacionou o tempo que elas
conseguiram esperar com indicadores de sucesso. Constatou que as que conseguiram esperar mais se saíram melhor
nos exames acadêmicos, tinham menos problemas com drogas, menores taxas de divórcio e até menor peso.
Não podemos, decerto, transpor esses achados individuais para sociedades, mas será que as altas taxas de
juros no Brasil não dizem algo sobre nossa saúde mental
coletiva?

(E) um fator que tende a favorecer o sucesso de indivíduos.
03. Considerando o contexto, a forma verbal destacada em
– Historicamente, ela fica em torno dos 4% ou 5% ao
ano... (segundo parágrafo) – está corretamente substituída, preservando-se o sentido de uma ação que se
iniciou no passado e se prolonga até o presente, por
(A) ficará.
(B) ficava.
(C) tinha ficado.
(D) tem ficado.
(E) teria ficado.
04. O termo lhes, destacado em – Poderiam tocar uma campainha, encerrar o experimento e devorar a guloseima,
ou aguardar a volta do pesquisador, que então lhes entregaria um segundo marshmallow. (quarto parágrafo) –,
refere-se apenas aos garotos que
(A) se revelaram incapazes de resistir a tentações.
(B) esperaram pelo retorno do pesquisador.
(C) tocaram uma campainha para chamar o pesquisador.
(D) optaram por encerrar o experimento.
(E) devoraram o primeiro marshmallow ao iniciar o experimento.
Releia o último parágrafo para responder às questões de
números 05 e 06:
Não podemos, decerto, transpor esses achados individuais para sociedades, mas será que as altas taxas de juros
no Brasil não dizem algo sobre nossa saúde mental coletiva?

(Hélio Schwartsman, Folha de S.Paulo, 13.07.2014. Adaptado)

01. Segundo o autor, a taxa de juros equivale
05. Considerando o contexto, o trecho em destaque – transpor esses achados individuais – está corretamente reescrito, com o sentido preservado, em:

(A) à expressão em termos monetários dos objetos de
consumo.
(B) à soma de todos os valores guardados pelo sujeito
que não consome.

(A) estender essas descobertas particulares.

(C) a uma gratificação dada a quem controla seu dinheiro
com paciência.

(B) transferir esses testes limitados.

(D) ao prêmio oferecido ao consumidor que pesquisa os
melhores preços.

(D) ultrapassar esses feitos ímpares.

(C) ampliar esses diagnósticos inconclusos.
(E) exceder esses argumentos restritos.

(E) a uma formulação matemática abstrata e inacessível
ao cidadão comum.
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06. Considerando o contexto, ao indagar – … mas será que
as altas taxas de juros no Brasil não dizem algo sobre
nossa saúde mental coletiva? –, o autor sugere que falta
aos brasileiros

09. Assinale a alternativa em que a concordância está de
acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.
(A) Os veículos leiloados são: uma ambulância, dois tratores e dez motocicletas.

(A) civilidade.

(B) Informações detalhadas acerca das peças encontra-se disponível a partir da página 15 do Edital.

(B) audácia.
(C) generosidade.

(C) Poderá participar do leilão pessoas físicas portando
RG, CPF e comprovante de endereço.

(D) ambição.

(D) Os lances que abrem o leilão deve partir de um valor
mínimo estipulado pelo leiloeiro.

(E) autodomínio.

(E) A substituição dos veículos e máquinas leiloados serão feitos com a verba arrecadada no leilão.

07. Observe atentamente a charge.

10. Considere a charge.

(Velati, Folha de S.Paulo. 21.02.2013. Adaptado)

Considerando a relação entre o texto verbal – Intervalo
para almoço – e a imagem, é correto afirmar que a charge apresenta uma crítica bem-humorada
(A) à ausência de garçons bem treinados.
(B) ao pouco tempero dos pratos servidos no trabalho.
(C) ao pouco tempo disponibilizado à refeição.

(Marcelo de Andrade, http://zip.net/brn2qJ)

(D) à falta de etiqueta do homem à mesa.
Os termos destacados em – Depois que comecei... –
e – ... com mais de 140 caracteres. – exprimem, correta e respectivamente, circunstâncias de

(E) ao baixo valor nutritivo da alimentação.
08. Leia o texto.

(A) lugar e comparação.

Leilão - Licitação n.º 02/2010

(B) tempo e quantidade.

O Município de Água Doce – estado de Santa Catarina – torna público, para conhecimento dos interessados,
conforme dispõem os regulamentos municipais, que
fará realizar leilão para a venda de veículos e máquinas
pertencentes ao patrimônio público municipal, a ocorrer
no dia 29 de abril de 2010, às 10 horas.

(C) modo e oposição.
(D) hipótese e causa.
(E) afirmação e dúvida.

(http://www.aguadoce.sc.gov.br/conteudo/
?item=98&fa=4&cc=5&cd=13246. Adaptado)

A expressão que substitui corretamente o trecho em destaque, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa e preservando o sentido original do texto, é:
(A) em respeito nos regulamentos.
(B) em cumprimento pelos regulamentos.
(C) em submissão sob os regulamentos.
(D) em observância aos regulamentos.
(E) em obediência os regulamentos.
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Matemática
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11. Para a escolha de um representante discente, cada aluno
deveria votar em dois candidatos de um total de 5 possíveis. O candidato vencedor obteve 80% dos votos, e o
segundo mais votado, 50%. Sabendo-se que 400 alunos
participaram da votação, o menor número de alunos que
votaram tanto no candidato vencedor quanto no segundo
colocado é igual a
(A) 40.
(B) 80.
(C) 120.
(D) 160.
(E) 200.

12. Para a digitalização de um grande número de documentos, 5 pessoas trabalharam durante 8 dias e, a partir do
nono dia, mais 3 pessoas, com a mesma eficiência de
trabalho das anteriores, juntaram-se ao grupo original na
execução da tarefa, que foi concluída no décimo sétimo
dia. Se essas oito pessoas estivessem trabalhando juntas desde o primeiro dia, essa tarefa teria sido executada
em um número de dias igual a
(A) 11.
(B) 12.
(C) 13.
(D) 14.
(E) 15.
13. A razão entre o número de homens e mulheres em uma
8
firma é . Após a contratação de mais três mulheres,
7
essa razão passou a ser igual a 1, e o total de funcionários na firma passou a ser
(A) 36.
(B) 39.
(C) 42.
(D) 45.
(E) 48.
14. Um carro foi vendido por R$ 42.400,00, em dois pagamentos: um à vista e um após 180 dias, acrescido de
12% de juros sobre o saldo devedor. As duas parcelas
acabaram por ser do mesmo valor e iguais a
(A) R$ 22.400,00.
(B) R$ 22.908,00.
(C) R$ 23.744,00.
(D) R$ 24.622,00.
(E) R$ 25.306,00.
5
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15. A velocidade média de um objeto é a razão entre a distância percorrida pelo objeto e o tempo gasto para percorrê-la.
Duas cidades são ligadas por duas rodovias, sendo que
uma dessas rodovias é 26% mais longa que a outra mas
permite um aumento da velocidade média de 40% em relação à da mais curta. Ao optar pela rodovia mais longa,
o tempo de viagem, relativamente à rodovia mais curta,
é diminuído em
(A) 10%.
(B) 11%.
(C) 12%.
(D) 13%.
(E) 14%.

16. Renato deseja acondicionar seus 150 carrinhos de brinquedo em caixas, de maneira que duas caixas quaisquer
não tenham o mesmo número de carrinhos, e ele também quer usar o maior número possível de caixas. O número máximo de carrinhos que uma caixa poderá conter
é igual a
(A) 27.
(B) 30.
(C) 45.
(D) 50.
(E) 75.

17. O número de veículos vendidos por mês em uma concessionária, no ano de 2013, está representado no gráfico
seguinte.

Caso o número de vendas continue crescendo como nos
últimos 4 meses de 2013, o número de veículos vendidos
será igual ao do mês de fevereiro de 2013, em
(A) março de 2015.
(B) setembro de 2015.
(C) dezembro de 2016.
(D) fevereiro de 2017.
(E) outubro de 2017.
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18. Um cofre possui um sistema que realiza sua abertura
automaticamente uma vez ao dia, durante um período de
15 minutos, e depois volta a fechá-lo. O início de cada
abertura é 24 horas após o cofre ser fechado. Se às
12:00 do dia 1 de setembro o cofre foi aberto, no dia 1 de
outubro, do mesmo ano, o cofre será aberto às

U

NHO

(A) 16h 05min.
(B) 17h 15min.
(C) 18 horas.
(D) 19h 30min.
(E) 20h 45min.

19. Um dado, com seis faces numeradas de 1 até 6, foi lançado 5 vezes. A média aritmética dos números obtidos foi
3,6, o que permite concluir que
(A) a face 1 foi obtida pelo menos uma vez.
(B) a face 6 foi obtida pelo menos uma vez.
(C) pelo menos uma face obtida foi menor que 4.
(D) pelo menos uma face obtida foi maior que 4.
(E) a face 5 foi obtida, no máximo, duas vezes.

20. Do total dos alunos concluintes do ensino médio de uma
escola, exatamente 13 são meninos que vão prestar vestibular no fim do ano, e exatamente 17 são meninas que
não irão prestar vestibular nesse ano. No total, 27 alunos
vão prestar vestibular nesse ano, e 30 alunos são meninos. Logo, o total de alunos concluintes do ensino médio
nessa escola é igual a
(A) 60.
(B) 61.
(C) 62.
(D) 63.
(E) 64.

7
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Atualidades

23.    Empresa parceira da Fifa volta a criticar a polícia
Pelo segundo dia consecutivo, a Match, parceira
comercial da Fifa, criticou a atuação da polícia na operação Jules Rimet.

21.    Civis estão na linha de frente do novo conflito
        Israel-Hamas

(Folha.com, http://goo.gl/s8Pg2q, 10.07.2014. Adaptado)

Um conflito que levou sete dias para começar e agora
ninguém sabe como vai terminar: militantes palestinos e
israelenses na Faixa de Gaza estão envolvidos em um
dos mais violentos confrontos em meses. Gaza está
sofrendo diversos ataques aéreos e militantes palestinos
lançam foguetes em Israel.

Essa operação teve como objetivo
(A) coibir a produção e venda de artigos esportivos piratas relacionados à Copa do Mundo.
(B) destruir uma rede de prostituição e exploração sexual
infantil nas cidades-sede da Copa do Mundo.

(BBC Brasil, http://goo.gl/fwACR6, 11.07.2014. Adaptado)

(C) reprimir o tráfico de drogas associado à vinda de
estrangeiros ao Brasil por ocasião da Copa do Mundo.

O estopim para esse novo conflito foi
(A) o bloqueio das fronteiras de Israel por tropas palestinas, impedindo a entrada e a saída de israelenses.

(D) investigar o superfaturamento das obras de infraestrutura realizadas para a Copa do Mundo.

(B) o combate a Israel promovido pelos muçulmanos do
Hezbollah no sul do Líbano.

(E) desmontar uma quadrilha internacional de venda
ilegal de ingressos para a Copa do Mundo.

(C) a declaração do Fatah de que lutaria contra o Estado
de Israel até a sua extinção.
24.

(D) a morte de jovens dos dois lados da fronteira, três
adolescentes israelenses e um palestino.

Papa Francisco ataca violações: “é como uma lepra
        que ataca a Igreja”
Um jornal italiano afirmou neste domingo (13.07.2014)
que, em uma entrevista, o papa Francisco admitiu que
cerca de 2% dos clérigos católicos, ou um em cada 50,
estariam envolvidos com esse tipo de violação. Segundo
o jornal La Reppublica, o pontífice disse que as violações
são como uma “lepra” que infectam toda a igreja e pediu
que o problema “seja confrontado com toda a severidade
que demanda”.

(E) o ataque terrorista do Hamas em Jerusalém que
resultou na morte de cinco judeus.

22.    Reunião de cúpula do Brics começa nesta
    segunda-feira (14.07.2014), em Fortaleza
Passada a Copa do Mundo, o Brasil será cenário de
outro evento internacional, no qual desponta uma tabela
entre Rússia e Argentina – mas no âmbito diplomático
e econômico. Não por acaso, foi a Rússia quem convidou a Argentina para participar da 6ª Cúpula do Brics,
em Fortaleza, em um momento de extrema tensão vivido
pelos dois países, cada qual em seu hemisfério e com
suas peculiaridades.

(MSN Notícias, http://goo.gl/u6EWr7, 13.07.2014. Adaptado)

O “problema” a que o papa se refere é
(A) a corrupção.
(B) a pedofilia.
(C) o casamento de sacerdotes.

(Zero Hora, http://goo.gl/skccJ3, 14.07.2014. Adaptado)

(D) a venda de indulgências.

A principal pauta do encontro é

(E) o enriquecimento ilícito de padres.

(A) a construção de um bloco de atuação conjunta na
Assembleia Geral da ONU, com o objetivo de minimizar a hegemonia dos EUA.

25. Maior cheia do Rio Madeira completa um mês, e o rio
continua a subir.

(B) o reconhecimento da anexação da Crimeia pela Rússia, medida que vem sendo questionada pelos países europeus.

(Globo.com, http://goo.gl/DNd3YU, 18.03.2014. Adaptado)

Em dia de jogo de Copa, a cidade sofre com enchentes
e deslizamentos.

(C) a criação de um banco de desenvolvimento destinado
a financiar projetos de infraestrutura nos países
emergentes.

(R7, http://goo.gl/tEoAYL, 16.06.2014. Adaptado)

(D) a recusa dos credores especulativos de aceitar a
proposta de renegociação da dívida externa da
Argentina.

Os trechos estão associados a duas cidades duramente
atingidas pelas chuvas em 2014. São elas, respectivamente:

(E) a formação de um grupo de segurança supranacional destinado a cuidar das respectivas fronteiras com
o objetivo de combater o contrabando.

(A) Porto Velho e Natal.
(B) Belo Horizonte e Vitória.
(C) Boa Vista e Fortaleza.
(D) Goiânia e Campo Grande.
(E) Salvador e Florianópolis.
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Noções de informática

29. Um comprador deseja enviar por e-mail um contrato
redigido por meio do MS-Word 2010. Considerando essa
informação, assinale a alternativa correta.

26. Assinale a alternativa que contém apenas exemplos de
sistemas operacionais.

(A) Se o contrato possuir mais de 10 páginas, não será
possível enviá-lo por e-mail.
(B) Para enviar documento por e-mail, é necessário
anexar o documento ao e-mail que será enviado.

(A) Windows 7; MS-Word 2010.
(B) MS-Word 2003; MS-Excel 2007.

(C) O contrato somente poderá ser enviado por e-mail
se estiver no formato DOC.

(C) Windows 7; Windows XP.

(D) O contrato não poderá ser enviado por e-mail se
estiver no formato DOCX.

(D) MS-Excel 2010; MS-Word 2010.

(E) É necessário, antes de enviá-lo por e-mail, salvar o
contrato no formato PDF.

(E) Windows 7; MS-Office 2010.

30. Um comprador, interessado em realizar pesquisas na
Web a respeito de legislação, pode recorrer a sites especializados em realizar buscas como o
.

27. Um comprador, redigindo uma minuta de contrato por
meio do MS-Word 2010, em sua configuração padrão,
deseja adicionar uma linha de assinatura ao final do
documento.

Assinale a alternativa que preenche adequadamente a
lacuna.

Assinale a alternativa que contém o nome da Guia onde
está localizado o recurso Linha de Assinatura.

(A) Google.com

(A) Exibição.

(B) Firefox 7

(B) Revisão.

(C) Internet Explorer 7

(C) Referências.

(D) Chrome 7

(D) Inserir.

(E) Windows 7

(E) Página Inicial.

28. Observe a planilha a seguir, sendo editada por meio do
MS-Excel 2010, em sua configuração padrão.

Assinale a alternativa que contém o resultado que a
célula D1 apresentará após ser preenchida com a
seguinte fórmula:
=CONT.VALORES(A2:C3)
(A) 1
(B) 2
(C) 4
(D) 5
(E) 6
9
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Conhecimentos Específicos

34. A modalidade de licitação entre interessados do ramo
pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de três pela unidade administrativa e que, ao contrário das modalidades
concorrência e tomada de preços que exigem a publicação dos editais no Diário Oficial e em jornal de grande
circulação na imprensa, pode dispensar tais requisitos,
exigindo-se, apenas, a afixação do edital ou instrumento
convocatório em local próprio e visível nas instalações
do órgão ou departamento responsável pela licitação, é
denominada

31. Assinale a alternativa que, adequadamente, se utiliza das
definições propostas na Lei n.º 8.666/93.
(A) A empresa de economia mista ABC iniciou, em
janeiro de 2014, uma licitação para obra de grande vulto, para recuperação de sua sede original,
a ser realizada por execução indireta, no valor de
R$ 25.000.000,00.
(B) A empresa de economia mista ABC iniciou, em
janeiro de 2014, uma licitação para obra de grande vulto, para recuperação de sua sede original,
a ser realizada por execução direta, no valor de
R$ 30.000.000,00.

(A) concurso.
(B) alienação.
(C) pregão.
(D) leilão.

(C) A administração indireta publicou na imprensa oficial
o cronograma do certame.

(E) convite.

(D) A autarquia contratante ofereceu seguro-garantia
para que o contratado executasse, adequadamente e
no prazo estabelecido, o projeto executivo no regime
de execução direta.

35. A modalidade de licitação entre quaisquer interessados
que, na fase de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no
edital para execução de seu objeto é

(E) A autarquia contratante ofereceu comissão para que
o contratado executasse, adequadamente e no prazo estabelecido, a alienação no regime de execução
indireta.

(A) a concorrência.
(B) o convite.
(C) o pregão.

32. Um dos anexos do edital que demonstra o conjunto de
elementos necessários e suficientes, com o nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou o serviço, objeto da licitação devidamente aprovado pela autoridade
competente para determinar sua contratação, é

(D) o leilão.
(E) a tomada de preços.

(A) o orçamento.

36. No tipo de licitação de menor preço, para que ocorra
a vedação de preferência de uma determinada marca,
indica-se uma marca qualquer, tida como padrão de
qualidade e, a seguir, indica-se que se aceitará qualquer
outra marca que seja similar ou de qualidade superior.
Para que o julgamento observe o caráter de objetividade,
deve-se ter o cuidado de, no edital,

(B) o projeto básico.
(C) o plano plurianual.
(D) o suprimento de fundos.
(E) a codificação de despesas.

(A) determinar o melhor prazo aplicável àquela situação.
33. Inversão das fases de análise dos documentos e de propostas, em que existe uma primeira fase na qual serão
analisadas as propostas e a respectiva oferta de lances.
Posteriormente, será procedida a análise da documentação dos proponentes vencedores, viabilizando maior
agilidade e evitando-se o desperdício de tempo com a
verificação de uma vasta documentação de um ou mais
licitantes que não serão contratados. Essa é uma característica específica da modalidade

(B) determinar o resultado financeiro esperado daquela
marca escolhida.
(C) especificar os requisitos mínimos.
(D) quantificar o nível de precisão esperado.
(E) quantificar o desembolso com a marca escolhida.

(A) concorrência.
(B) tomada de preços.
(C) convite.
(D) pregão.
(E) leilão.
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39. Caso o consórcio fosse formado por 3 entes da Federação, a modalidade de licitação e o correto argumento
para sua determinação seria:

37. A empresa DEF realizou um contrato verbal com uma determinada Fundação Pública em março de 2014, para pequenas compras de pronto pagamento, feitas em regime
de adiantamento, no valor de R$ 15.000,00. A empresa
contratada propõe, em junho de 2014, alteração a esse
contrato.

(A) Tomada de Preços – até R$ 3.000.000,00, dado que
se aplica o dobro dos limites regulares na formação
de consórcio.

Considerando essas informações, é correto afirmar que
o contrato

(B) Concorrência – para valores acima de R$ 650.000,00,
em conformidade com o limite regular determinado
por lei.

(A) poderá ser alterado, se for necessária a modificação do
valor contratual em decorrência de acréscimo quantitativo de seu objeto, nos limites permitidos por lei.

(C) Convite – até R$ 1.500.000,00, uma vez que a formação de consórcio permite o dobro do limite regular
determinado por lei.

(B) poderá ser alterado, se for necessária a modificação do
valor contratual em decorrência de diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por lei.

(D) Tomada de Preços – até R$ 1.500.000,00, uma vez
que a formação de consórcio permite o triplo do limite
regular determinado por lei.

(C) não poderá ser alterado, uma vez que não é conveniente a substituição da garantia de execução.

(E) Concorrência – acima de R$ 1.300.000,00, uma vez
que a formação de consórcio permite o dobro do limite
regular determinado por lei.

(D) não poderá ser alterado, uma vez que não é possível
a modificação do regime de execução do serviço.
(E) é nulo e de nenhum efeito.

O seguinte enunciado deverá ser utilizado para responder às
questões de números 38 a 40.

40. A respeito do processo de escolha de contratação, é
correto afirmar que

Um consórcio público, formado em 2012 por 5 entes da
Federação, foi firmado para licitar o processamento de informações que eram comuns àqueles entes. O custo estimado
desse processamento era de R$ 1.800.000,00 e, no processo
de licitação, houve empate na avaliação de duas empresas
que apresentaram as melhores condições para atender ao
processo. A primeira empresa era americana, com mais de
20 anos de prática comprovada no processamento de dados
e associada à empresa brasileira para desenvolvimento comercial de novos clientes no mercado local; a segunda era
alemã, com mais de 05 anos de prática comprovada no processamento de dados e associada à empresa brasileira para
desenvolvimento de tecnologia.

(A) a empresa americana seria contratada em razão da
associação com empresa brasileira e por pertencer
ao continente americano.
(B) a empresa europeia seria beneficiada por critério de
preferência por estar associada à empresa brasileira
no desenvolvimento de tecnologia.
(C) a empresa americana seria contratada em razão do
maior prazo comprovado de experiência.
(D) a empresa europeia seria desconsiderada em razão
de não fazer parte do continente americano.
(E) as duas empresas seriam contratadas em razão do
empate sem critério de preferência.

38. Assinale a alternativa que apresenta a modalidade de
licitação e o correto argumento para sua determinação.
(A) Tomada de Preços – até R$ 3.000.000,00, dado que
se aplica o dobro dos limites regulares na formação
de consórcio.
(B) Concorrência – para valores acima de R$ 1.500.000,00,
em conformidade com o limite regular determinado
por lei.
(C) Convite – até R$ 2.000.000,00, uma vez que a formação de consórcio permite o dobro do limite regular
determinado por lei.
(D) Tomada de Preços – até R$ 1.950.000,00, uma vez
que a formação de consórcio permite o triplo do limite
regular determinado por lei.
(E) Concorrência – acima de R$ 1.650.000,00, uma vez
que a formação de consórcio permite o triplo do limite
regular determinado por lei.
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41. A Secretaria de Desenvolvimento Agrário de um determinado Estado da Federação realizou a contratação da empresa BDD, entidade privada sem fins lucrativos, para a
implementação de tecnologias sociais de acesso à água
para consumo humano e produção de alimentos. O objetivo da contratação foi beneficiar as famílias rurais de
baixa renda atingidas pela falta regular de água. O processo de dispensa foi instruído com o seguinte elemento:
documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos
quais os bens serão alocados. A respeito do processo, é
correto afirmar que

43. A situação descrita no enunciado é também chamada de

(A) poderá ser alegado vício de instrução, uma vez que
não foram registrados os elementos: 1- caracterização da situação emergencial que justifique a dispensa; 2- a razão da escolha do fornecedor; 3- a justificativa do preço.

44. Se uma compra for feita sem a adequada caracterização
de seu objeto e a indicação dos recursos orçamentários
para seu pagamento, determinará

(A) fracassada.
(B) inóspita.
(C) deserta.
(D) inócua.
(E) mutável.

(A) a rejeição, no todo ou em parte, da obra, do serviço
ou do fornecimento executados.

(B) há vício quanto à caracterização da condição, uma
vez que não há previsão legal para a situação descrita; a situação que poderia ser reconhecida envolveria a contratação de instituição pública.

(B) a devolução de garantia.
(C) os pagamentos devidos pela execução do contrato
até a data da rescisão.
(D) a nulidade do ato e a responsabilidade de quem lhe
tiver dado causa.

(C) há vício quanto à caracterização da condição, uma
vez que não há previsão legal para a situação descrita; a situação que poderia ser reconhecida envolveria a implementação de cisternas.

(E) o pagamento do custo da desmobilização.

(D) há vício quanto à caracterização da condição, uma
vez que não há previsão legal para a situação descrita; a situação que poderia ser reconhecida envolveria as famílias rurais de baixa renda atingidas pela
seca.

45. A compra de hortaliças e frutas no tempo necessário para
a realização dos processos licitatórios correspondentes,
realizada diretamente com base no preço do dia, implicará

(E) está adequadamente constituído, cumprindo o disposto na legislação vigente.

(A) a dispensa da licitação.
(B) a inexigilidade da licitação.

Considere o enunciado a seguir para responder às questões
de números 42 e 43.

(C) o retardamento do processo.

Uma fundação pública promoveu a realização de uma
licitação para a aquisição de serviços de manutenção predial.
A licitação foi aberta e não apareceram interessados.

(E) a tomada de decisão por comissão especial integrada por pessoas de reputação ilibada e reconhecido
conhecimento da matéria em exame, servidores públicos ou não.

(D) a seleção de preços de, no mínimo, 3 fornecedores.

42. Essa fundação motivadamente demonstrou existir prejuízo na realização de uma nova licitação e, desde que fossem mantidas as condições constantes no instrumento
convocatório, ela poderia
(A) cancelar o certame e dar publicidade a um novo,
com prazo de até 30 dias corridos.
(B) tornar dispensável a licitação e contratar diretamente
o fornecedor.
(C) fazer nova convocação para resposta em prazo de
até 10 dias úteis.
(D) fixar aos licitantes o prazo de 8 dias úteis para a
apresentação de nova documentação ou de outras
propostas escoimadas das causas.
(E) fixar aos licitantes o prazo de 3 dias úteis, no caso de
convite, para a apresentação de nova documentação
ou de outras propostas escoimadas das causas.
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46. Um determinado ente da União, na fase preparatória de
um certame para aquisição de bens comuns, observou as
seguintes ocorrências: a necessidade de contratação foi
justificada pela autoridade competente; houve a definição
do objeto do certame; foram estabelecidos: as exigências
de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, a
garantia de proposta, as sanções por inadimplemento e
as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento.

48. A definição do objeto, na modalidade de pregão, deverá
ser precisa, suficiente e clara. Nesse processo de definição do objeto,
(A) é vedada a exigência de garantia de proposta.
(B) são vedadas as especificações que, por serem excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a
competição.
(C) é vedada a exigência de aquisição do edital pelos
licitantes, como condição para participação no certame.

Assinale a alternativa que apresenta a adequada modalidade do certame e a devida avaliação dessa fase do
processo.

(D) é vedada a exigência de pagamento de quaisquer
taxas e emolumentos.

(A) Pregão – a fase preparatória está adequada e será
iniciada a fase externa com a designação pela autoridade competente, dentre os servidores do órgão ou
entidade promotora da licitação, do pregoeiro e da
respectiva equipe de apoio.

(E) é vedada a exigência de pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, que não serão superiores ao custo de sua reprodução gráfica, quando for o caso, e aos custos de
utilização de recursos de tecnologia da informação.

(B) Pregão – a fase preparatória está adequada e será
iniciada a fase da homologação da licitação com a
designação pela autoridade competente, dentre os
servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, do pregoeiro e da respectiva equipe de apoio.

49. O prazo de validade das propostas da modalidade pregão será de
(A) 15 dias úteis.

(C) Pregão – a fase preparatória infringiu o art. 5.º da Lei
n.º 10.520/02 ao determinar a garantia da proposta.

(B) 30 dias corridos.

(D) Concorrência – a fase preparatória está adequada e
será iniciada a fase externa com a designação pela
autoridade competente, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, do pregoeiro
e da respectiva equipe de apoio.

(C) 40 dias corridos.
(D) 60 dias, se outro não estiver fixado no edital.
(E) 90 dias, se outro não estiver fixado no edital.

(E) Concorrência – a fase preparatória está adequada e
será iniciada a fase da homologação da licitação com
a designação pela autoridade competente, dentre os
servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, do pregoeiro e da respectiva equipe de apoio.

50. Considere uma empresa fornecedora que tenha participado de um determinado pregão e tenha sido convocada
dentro do prazo de validade da sua proposta. Comportou-se de modo inidôneo, tendo sido comprovada uma
fraude fiscal produzida por ela. Essa empresa ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada no Sicaf,
ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo
prazo de

47. Em observância ao princípio da publicidade e considerando a legislação vigente, assinale a alternativa que
apresenta a correta relação entre os prazos de divulgação dos procedimentos licitatórios por modalidade.

(A) 2 anos, no máximo.

(A) Na tomada de preços, para o instrumento a ser divulgado entre a publicidade e a data fixada para o
recebimento da proposta relativa ao tipo de licitação
das demais situações, o prazo é de 30 dias úteis.

(B) 3 anos, no máximo.

(B) Na tomada de preços, para o instrumento a ser divulgado entre a publicidade e a data fixada para o
recebimento da proposta relativa ao tipo de licitação
“melhor técnica” ou “técnica e preço”, o prazo é de
15 dias úteis.

(E) até 5 anos.

(C) 4 anos, no máximo.
(D) até 10 anos.

51. Um negociador, quando está disposto a aceitar qualquer
conjunto de termos que seja superior à sua melhor alternativa para um acordo negociado e rejeitar resultados
que sejam piores que essa alternativa e, assim sendo,
está disposto a abandonar a mesa de negociação, deverá ter definido previamente

(C) No concurso, para o instrumento a ser divulgado entre
a publicidade e a data fixada para o recebimento da
proposta ou projeto relativos ao tipo de licitação próprio
definido no regulamento, o prazo é de 05 dias úteis.

(A) a MASA.

(D) No leilão, para o instrumento a ser divulgado entre
a publicidade e a data fixada para o recebimento da
proposta, o prazo é de 45 dias úteis.

(B) o feedback falho.
(C) a satisficing.

(E) No pregão, para o instrumento a ser divulgado entre
a publicidade e a data fixada para o recebimento da
proposta relativa ao tipo de licitação “menor preço ou
oferta”, o prazo não é inferior a 08 dias úteis.

(D) a incompetência autoalimentada.
(E) a autoavaliação.
13
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52. Em uma situação de negociação, é importante otimizar
as próprias estratégias por meio da definição de altas aspirações e da tentativa de se conquistar o máximo possível. Por outro lado, quando os negociadores decidem
aceitar a mediocridade, eles se contentam com menos
do que poderiam conseguir e, a longo prazo, essa atitude pode ser prejudicial tanto para indivíduos quanto para
empresas. A aceitação da mediocridade é denominada

55. Considere a mesma situação apresentada no enunciado,
com um horizonte de tempo de 04 semanas, e admitindo
as seguintes alterações de probabilidades: de 65% para
30%, de 98% para 80% e de 2% para 20%. Nessas novas condições, se o proprietário receber uma proposta
de compra de
(A) R$ 120.000,00, o imóvel deve ser vendido, pois esse
valor ultrapassa o preço de reserva calculado.

(A) feedback falho.

(B) R$ 150.000,00, o imóvel deve ser vendido, pois esse
valor ultrapassa o preço de reserva calculado.

(B) MASA.

(C) R$ 190.000,00, o imóvel deve ser vendido, pois esse
valor ultrapassa o preço de reserva calculado.

(C) satisficing.
(D) incompetência autoalimentada.

(D) R$ 250.000,00, o imóvel deve ser vendido, pois esse
valor ultrapassa o preço de reserva calculado.

(E) autoavaliação.

(E) R$ 400.000,00, na primeira semana, deverá alterar
o preço de reserva calculado para esse montante e
usá-lo para avaliar as próximas propostas.

53. Um determinado comprador acabou o seu MBA em Finanças e recebeu uma proposta de trabalho com total cash
anual (remuneração salarial total) de R$ 250.000,00, com
possibilidade de renda variável de até R$ 50.000,00. No
entanto, aplicando os seus conhecimentos de estratégias
de negociação, ele está disposto a ouvir propostas de outras instituições. Uma vez que esse comprador já possui
um parâmetro balizador (proposta recebida), ele precisa
definir e quantificar quais são as coisas relevantes em
relação à oferta de trabalho que o fariam abandonar a
proposta já recebida. Essa quantificação representa

56. A medida do valor que um acordo negociado oferece a
ambas as partes, em comparação com a alternativa de
não se chegar a nenhum acordo, é chamada de
(A) excedente do negociador.
(B) intervalo de barganha do vendedor.
(C) intervalo de barganha do comprador.
(D) excedente de barganha.

(A) o ponto de reserva.

(E) satisficing.

(B) a MASA.
(C) a satisficing.

57. Organizações que são preocupadas com o longo prazo
na relação com os seus fornecedores estratégicos, se
aplicarem estratégias manipuladoras poderão

(D) a incompetência autoalimentada.
(E) a autoavaliação.

(A) desenvolver a capacidade econômico-financeira dos
fornecedores.

Leia o enunciado a seguir para responder às questões de
números 54 e 55.

(B) prejudicar um acordo de parceria.
(C) influenciar e estimular o desenvolvimento do fornecedor.

A probabilidade de se obter uma oferta real de compra
de R$ 500.000,00, ou valor superior, por um determinado
imóvel é de 65%, nas próximas oito semanas. Caso o preço
seja negociado a R$ 380.000,00, a possibilidade de se obter
uma oferta real é de 98%. No entanto, há uma probabilidade
de 2% de não serem recebidas ofertas reais pelo valor de
R$ 380.000,00 e, dessa forma, o imóvel poderia ser alugado
por R$ 5.000,00 mensais.

(D) influenciar e estimular o desenvolvimento da cadeia
produtiva.
(E) aumentar o volume de chargeback regular.

58. Assinale a alternativa que apresenta a forma a ser praticada pelo comprador para neutralizar uma tática de “dos
males, o melhor”.

54. Para a aplicação de qualquer estratégia de negociação, o
preço de reserva do imóvel é

(A) Adaptar-se ao estilo ou adotar outro totalmente
oposto.

(A) R$ 697.500,00.

(B) Conferir, cuidadosamente, o que pode ser obtido
com o dinheiro, antes do acordo.

(B) R$ 450.500,00.
(C) R$ 372.400,00.

(C) Evitar revelar o tempo de que se dispõe para chegar
ao acordo.

(D) R$ 325.100,00.

(D) Não aceitar qualquer acordo. Procurar descobrir qual
é a melhor alternativa para o acordo negociado.

(E) R$ 250.000,00.

(E) Pedir explicações sobre as restrições do acordo. Conforme forem as restrições, oferecer o que é possível.
IPTC1401 | 009-Comprador

14

59. O texto a seguir denota um gênero textual que tem por
finalidade expor informações sobre um decreto, uma decisão, um projeto, uma atividade, uma pesquisa ou algo
semelhante, a fim de prestar contas, sejam elas financeiras ou administrativas.
“A receita de serviços e o resultado de seguros cresceram
17,2%. Nossas despesas cresceram apenas 4,8%, atingindo o melhor índice de eficiência ajustado ao risco. Encerramos o ano de 2013 com um lucro líquido de R$ 16,5
bilhões, um aumento de 30,0% em comparação a 2012, e
rentabilidade anualizada sobre o patrimônio líquido médio
de 21,0%”.
Esse gênero é denominado
(A) ofício.
(B) resumo.
(C) relatório.
(D) resenha.
(E) crônica.

60. Dentre as estratégias administrativas, há aquelas que
tratam da classificação de organizações baseadas nos
tipos de desafios que estas devem resolver para adaptar-se ao ambiente. As empresas que têm foco muito estreito, que são altamente especializadas e que relutam
em procurar oportunidades novas ou atuar em situações
diferentes daquelas a que estão acostumadas apresentam comportamento
(A) defensivo.
(B) de reação.
(C) analítico.
(D) prospectivo.
(E) especializado.
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