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ANALISTA ADMINISTRATIVO
COMPRAS E LICITAÇÕES (PLENO)
INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA


DURAÇÃO DA PROVA:
o Tempo máximo: 4 horas, incluso tempo para preenchimento da folha de respostas e
realização da prova dissertativa.
o Tempo mínimo de permanência na sala: 2 horas do início da prova.
Após o período de 2 (duas) horas, o candidato, ao terminar a sua prova, poderá destacar e levar o
rodapé da capa do caderno de questões, contendo a anotação das respostas da prova objetiva,
DEIXANDO COM O FISCAL DA SALA AS FOLHAS DE RESPOSTAS E O CADERNO DE
QUESTÕES. Em nenhuma situação será fornecido o Caderno de Questões.

 CADERNO DE QUESTÕES:
o
o
o

Este caderno é composto de 50 questões objetivas de múltipla escolha e a prova dissertativa.
CONFIRA se o seu caderno possui todas as páginas.
Utilize o Caderno de Questões como rascunho, transferindo as alternativas assinaladas para a
Folha de Respostas Personalizada.

 FOLHA DE RESPOSTAS:
o

Leia atentamente as instruções constantes de sua Folha de Respostas.

o

Para a realização da prova escrita (objetiva e dissertativa), o candidato deverá utilizar caneta
esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. Não será permitido o
uso de lápis, lapiseira e/ou borracha durante a realização das provas.
NÃO haverá troca da Folha de Respostas, portanto, tenha muita atenção ao assinalar a
alternativa escolhida. Assinale apenas uma ÚNICA alternativa para cada questão.
Serão consideradas erradas as questões com dupla marcação ou com rasuras.
O campo da alternativa escolhida deverá ser preenchido por inteiro, conforme instrução
constante na própria Folha de Respostas.
NÃO se esqueça de assinar suas folhas de respostas (objetiva/dissertativa), que deverão
ser devolvidas junto com o CADERNO DE QUESTÕES ao fiscal que irá colher sua impressão
digital nos locais apropriados para sua identificação.
A Folha de Respostas da prova objetiva será identificada, em campo específico, pelo
próprio candidato com sua assinatura, sendo 1 (uma) assinatura na frente e 3 (três)
assinaturas no verso, e sua identificação digital.

o
o
o
o

o

Qualquer problema comunique o fiscal responsável pela aplicação da prova.
DESTAQUE AQUI E LEVE A PARTE INFERIOR

Divulgação:


GABARITO: a partir de 10/02/2015

www.rboconcursos.com.br e www.cijun.sp.gov.br
(ATENÇÃO) Anotação das alternativas assinaladas pelo candidato para posterior conferência.
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5)

CONHECIMENTOS BÁSICOS: PORTUGUÊS
1)

Identifique a alternativa cujas
eminentemente dissertativas.

características

sejam

a) A mulher desapertava a roupa, despia-se cantando, e eu
me conservava distante, encabulado, tentando desamarrar
o cordão do sapato, que tinha dado um nó. Não podia
descalçar-me e olhava estupidamente um despertador que
trabalhava muito depressa. Os ponteiros avançavam e o
laço do sapato não queria desatar-se.
b) Somos muitos Severinos/iguais em tudo na vida:/na mesma
cabeça grande/que a custo é que se equilibra,/no mesmo
ventre crescido/sobre as mesmas pernas finas,/e iguais
também porque o sangue/que usamos tem pouca tinta.
c) Não existem receitas, mas apenas métodos. A diferença é
capital: a receita é do padronizado, o método é do sob
medida. Todos gostariam de “macetes”, supostamente
infalíveis, ora, não há macetes.
d) Frederico Paciência era aquela solaridade escandalosa.
Trazia nos olhos grandes bem pretos, na boca larga, na
musculatura quadrada da peitaria, em principal nas mãos
enormes, uma franqueza, uma saúde, uma ausência rija de
segundas intenções. E aquela cabelaça pesada, quase
azul, numa desordem crespa. Filho de português e de
carioca. Não era beleza era vitória. Ficava impossível a
gente não querer bem ele, não concordar com o que ele
falava.
e) “Representamos uma comédia,
na qual
ambos
desempenhamos o nosso papel com perícia consumada.
Podemos ter este orgulho, que os melhores atores não nos
excederiam. Mas é tempo de pôr termo a esta cruel
mistificação, com que nos estamos escarnecendo
mutuamente, senhor. Entremos na realidade por mais triste
que ela seja; e resigne-se cada um ao que é, eu, uma
mulher traída: o senhor, um homem vendido.

2)

a)
b)
c)
d)
e)

6)

Identifique a alternativa incorreta quanto à concordância
nominal.
a)
b)
c)
d)
e)

Água mineral é boa para saúde.
A mulher só usa bolsa e chapéu novo.
A bolsa e o chapéu são novos.
É proibida entrada de estranhos.
Nem um nem outro argumento será considerado.

7) Leia o quadrinho abaixo e responda ao que se pede.

opanca.blogspot.com

As palavras “francamente” no primeiro quadrinho e
“porque” no segundo quadrinho são classificadas,
morfologicamente, como:
a)
b)
c)
d)
e)

Compreenderão, todos os seus amigos, sua decisão final.
Cheguei atrasada para a reunião.
Há muita corrupção nos órgãos públicos.
Durante a noite picharam a parede do teatro.
João Pedro, Amália e Simone compraram um apartamento
em São Paulo.
8)

Axincalhar, achatado, acesso.
Empecilio, ensejo, escapulir.
Queixa, quiça, quesito.
Assessor, assoviar, assexuado.
Acessor, assobiar, axincalhar.

9)

Assinale a alternativa correta quanto ao uso da crase.
a)
b)
c)
d)
e)

A mulher deu à luz um filho.
Todas as peças em promoção à partir de vinte reais.
Amava à mãe a filha.
O carro é movido à gasolina.
Os informes chegavam à dois lugares distintos.

Conjunção e advérbio.
Advérbio e pronome interrogativo.
Advérbio e advérbio.
Advérbio e conjunção.
Adjetivo e conjunção.

Assinale a alternativa incorreta quanto ao uso do pronome.
a)
b)
c)
d)
e)

Identifique a alternativa em que todas as palavras estejam
corretamente grafadas.
a)
b)
c)
d)
e)

4)

A paz e a tranquilidade reinavam naquela casa.
A moto e a bicicleta caía no rio.
A ameaça, a agressão, o pesadelo, nada o seguraria.
Joana ou Cintia se casará com Antonio.
De paz necessitavam as pessoas.

Exerce a função de sujeito o termo destacado em:
a)
b)
c)
d)
e)

3)

Identifique a alternativa incorreta quanto à concordância
verbal.

Nunca nos deram chances.
Isso te pertence.
Quando se zanga, fica furioso.
Hoje arrependo-me de tudo.
Então entreguei-lhe a carta.

Assinale a alternativa que apresenta um predicado verbonominal.
a)
b)
c)
d)
e)

Chove bastante na minha cidade.
Chegaram os filhos da minha mãe.
A tristeza deixava a mãe preocupada.
Nesse instante, um forte trovão abalou os ares.
Fazia muito frio lá fora.
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10)

Observe a charge abaixo:

14)

Assinale o item cujas palavras devem ser acentuadas pela
mesma razão que as grifadas nos quadrinhos abaixo:

A palavra “de” que aparece no primeiro balão, do ponto de
vista morfológico, é classificada como:
a)
b)
c)
d)
e)

11)

Identifique a alternativa que completa corretamente as
lacunas das orações abaixo:
I.
II.
III.
IV.

a)
b)
c)
d)
e)

12)

Conjunção.
Adjetivação.
Preposição.
Advérbio.
Pronominal.

Isto ______ bagatelas.
Nossa história _____ maluquices.
Eles _____ meu carma.
As cores preta e vermelha ______ as cores da
bandeira.
é, eram, serão, eram.
são, era, serão, eram.
é, eram, serão, era.
são, eram, serão, eram.
São, era, serão, era

Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas das orações abaixo:

15)

a)

código - cálculo - eletrônico - estatística

b)

horário - cronômetro - veículo - sustentável

c)

rentável - depósito - débito - crédito

d)

dívida - valôres - rúbrica - indisponível

e)

público - cédulas – dígitos - impaciência

No universo da linguagem, a tirinha abaixo pode exemplificar
um recurso de construção textual denominado:

I. Seguem _______ várias atividades.
II. Ouvi relatos os mais mirabolantes __________ .
III. A mulher estava _______ dopada.
a)
b)
c)
d)
e)

13)

anexas, possíveis, meio.
anexas, possível, meia.
anexos, possíveis, meio.
anexo, possíveis, meio.
anexa, possíveis, meia.

Assinale a única alternativa em que, semelhante a
“projeto”, todas as palavras devem ser grafadas com a
letra -j:
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Eufemismo
Eco
Metalinguagem
Disfemismo
Metáfora

objeto - jeito - jesto - sarjeta
jiló - berinjela - mejera - jenipapo
trajeto - objetivo - laje - sujeito
gorjeta - rijidez - jíria - objeção
jipe - ferrujem - sarjeta - arjila
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CONHECIMENTOS BÁSICOS: MATEMÁTICA
16)

A soma dos dígitos do número 519 é 15, ou seja, 5+1+9 =
15. O menor número inteiro e positivo que deve ser
subtraído do número 3877 para que se obtenha como
resultado um número cuja soma dos dígitos seja igual a 4
é:
a)
b)
c)
d)
e)

17)

777
867
876
2002
2874

21)

48
52
56
64
72

22)

23)
19)

Numa obra de saneamento básico, 30 operários levaram 49
dias para escavar uma vala de 400 m de comprimento, 1,5
m de profundidade e 60 cm de largura. Se o número de
operários é diminuído em 30%, a profundidade diminuída
em 20% e a largura aumentada em 50%, então, o número
de dias necessários para escavar uma vala de 200 m, será
igual a:
a)
b)
c)
d)
e)

42
49
28
35
56

R$ 30,40
R$ 32,60
R$ 34,60
R$ 35,80
R$ 38,50

Thainá “pesou” um copo cheio de suco de uva e verificou
que a sua massa era igual 520 gramas. Ela tomou
exatamente um terço do suco e verificou que a massa do
copo com suco de uva passou a ser 376 gramas. Então, a
massa do copo com metade desse suco, em gramas, será
igual a:
a)
b)
c)
d)
e)

30%
40%
50%
60%
70%

84 minutos
1 hora e 6 minutos
1 hora e 30 minutos
1 hora e 36 minutos
1 hora e 42 minutos

Rita quer presentear sua amiga Joana e tem a opção de
escolher um dos seguintes pacotes: o primeiro pacote
contém duas caixas de bombons e três caixas de biscoito
e custa R$ 39,10 e no segundo pacote contém três caixas
de bombons e uma caixa de biscoito e custa R$ 35,90. Se
ela montar um pacote com duas caixas de bombons e duas
caixas de biscoito, o valor desse pacote será:
a)
b)
c)
d)
e)

Em novembro de 2014, uma loja de roupas aumentou o
preço da camiseta em 30% e o da calça em 5%, o que fez
com que ambos fossem colocados a venda pelo mesmo
preço nesse mês. Depois disso, em dezembro de 2014,
houve redução de 25% sobre o preço da camiseta e
aumento de 20% sobre o preço da calça, o que fez com
que o preço da calça, em dezembro, superasse o da
camiseta em:
a)
b)
c)
d)
e)

Raquel tem um relógio que atrasa 21 segundos a cada 6
horas e Meire tem um relógio que adianta 20 segundos a
cada 5 horas. Supondo que num determinado momento, os
dois relógios estejam marcando o mesmo horário, após 30
dias, a diferença de horários que os relógios estarão
marcando será igual a:
a)
b)
c)
d)
e)

Camila empilhou 216 peças brancas, todas com a forma de
cubo de aresta 2 cm, de modo a formar um único cubo
maior, de aresta 12 cm. Então, ela pintou todas as faces do
cubo maior com tinta vermelha e, após a tinta secar,
separou novamente as 216 peças. Ao examiná-las com
cuidado, Camila percebeu que o número de peças que
estavam com pelo menos duas faces pintadas de vermelho
era igual a:
a)
b)
c)
d)
e)

18)

20)

270
216
320
308
304

Um décimo de

a)
b)
c)
d)
e)
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é igual a:

24)

Natalia estudava sobre ângulos formados por duas retas
ou por duas semi-retas de mesma origem, quando viu o
relógio que marcava exatamente, 10 horas e 10 minutos.
Ela observou que os ponteiros formavam ângulos. Curiosa,
perguntou para o seu professor de Matemática, qual o
menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio, naquele
momento. O professor respondeu corretamente, que o
menor ângulo formado pelos ponteiros era de:

28)

Ligia dizia um número, e Carlos respondia obedecendo
uma regra matemática que somente o Carlos conhecia.
Tendo em vista essa regra, o número que deve ser
respondido pelo Carlos para ocupar o último quadradinho
é:

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
e)

e)

25)

Foram lançados três dados, não viciados e um dos dados
caiu com a face 6 para cima. A probabilidade de que a
soma dos resultados seja igual a 14 é, de
aproximadamente:
a)
b)
c)
d)
e)

29)

152
154
158
164
168

Michelle anda de bicicleta da sua casa para escola. Ela
pretendia chegar às 7 horas, mas levou
previsto para percorrer

5,56%
5,85%
6,02%
6,98%
8,33%

do tempo

da distância da sua casa à

escola. Então ela aumentou a velocidade, de modo a
chegar no horário previsto. A razão entre a velocidade na
primeira parte do percurso e a velocidade na segunda
parte, admitindo que elas sejam constantes nessas duas
partes, é de:
Sabe-se que

26)

Se dia 25 de janeiro de 2017 será uma quarta-feira, então,
dia 4 de julho de 2017, será:
a)
b)
c)
d)
e)

a)

Quinta-feira
Sábado
Domingo
Segunda-feira
Terça-feira

b)
c)
d)

27)

Em uma avaliação de Matemática com apenas três
questões, 520 alunos acertaram somente uma das
questões, 120 acertaram a primeira e a segunda questões,
110 acertaram a primeira e a terceira questões, 106
acertaram a segunda e a terceira questões. Sabe-se que
todos os alunos acertaram pelo menos uma das questões
e 35% dos alunos acertaram pelo menos duas questões,
então, o percentual de alunos, em relação ao total de
alunos, que acertaram as três questões foi de:
a)
b)
c)
d)
e)

2,50%
2,75%
3,25%
3,50%
3,75%

e)

30)

Fernando e Fabio possuem uma mesma lista de 150
problemas para resolver. Eles fazem uma competição para
resolver esses problemas e adotam o seguinte critério:
para um mesmo problema, o primeiro a resolver ganha 5
pontos e o segundo ganha 2 ponto. Fernando resolveu 80
problemas e o Fabio também resolveu 80 problemas e a
pontuação dos dois juntos foi de 590 pontos. A quantidade
de problemas iguais que eles resolveram é igual a:
a)
b)
c)
d)
e)

20
25
35
50
70
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INGLÊS

34)

Read the sentences below:
The disadvantage OF working as an actor is that you can’t
find a steady job.
We have just received an invitation TO her wedding.
The greatest difference BETWEEN both restaurants is their
prices.
Would you like to come FOR a walk?
She lost weight after she went ON a severe diet.

I.
31)

Which reported question is correct?
II.
III.

a) Why don‟t you stay longer?” –
Reported: He asked me why didn‟t I stay longer.

IV.
V.

b) „Do you have your passport with you?” –
Reported: The police officer wanted to know if I did have my
passport with me.

Choose the only correct option, considering the use of correct
prepositions:

c) „What was the result?‟ –
Reported: She asked what the result was.

a)
b)
c)
d)
e)

d) „Have you been to Rome?‟ –
Reported: Jimmy asked me whether have I been to Rome.

The prepositions
The prepositions
The prepositions
The prepositions
The prepositions

are correct only in sentences I and III.
are correct only in sentences II and III.
are correct only in sentences III and IV.
are correct in all the sentences.
are incorrect in all the sentences.

e) Have you see him?
Reported: You know that he don‟t saw me.

35)
32)

Mark the alternative with the incorrect adjective:
a) The movie was so bored that I stopped seeing it.

Read the dialogues below:

b) I am worried about his health conditions.
I-

Do you know I’m working at Macy’s now?
Oh, really? What do you do there?
I work part-time as a cashier.

c) The way she resolved the problem was absolutely astonishing.
d) Jane was frightened while she listened to the story.
e) Julia‟s job is boring.

II-

Are you studying French this semester?
Yes, I am enjoying the course so much!
How often do you have classes?
Twice a week.

III-

Where are you having lunch today?
At Laguna’s. Are you usually going there?
Yes, almost every day.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

IV-

36)

What do you do in your free time?
I often go to the seaside.
Are you going there this weekend?
No, because I think it’s raining on Saturday.

Assinale a alternativa incorreta acerca da adjudicação do
objeto da licitação:
a)
b)

Choose the only possible option, according to the correct use
of simple present and/or present continuous tense in the
dialogues above:

c)
d)

a)
b)
c)
d)
e)

All dialogues are correct.
All dialogues are incorrect.
Only Dialogue I and II are correct.
Only Dialogue I is correct.
Only Dialogue II is correct.

e)

37)
33)

É o ato pelo qual a Administração, por meio da autoridade
competente, atribui ao vencedor o objeto da licitação.
Trata-se de ato vinculado, já que as únicas hipóteses em
que a Administração pode deixar de efetuar a adjudicação
são as de anulação ou revogação do procedimento.
Trata-se de ato declaratório que equivale à celebração do
contrato.
Sendo ato declaratório, produz efeitos como a sujeição do
adjudicatário às penalidades previstas no edital ou a perda
de eventuais garantias oferecidas.
Pertence à fase externa do certame.

É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de
competição conforme as hipóteses abaixo, exceto:

Mark the sentence with the wrong position of the adverb:
a) Susan hardly ever sees her children when she arrives home
from work.
b) My boss can‟t speak slowly.

a)
b)
c)
d)

c) Sometimes my son misses his father.
d) We wanted quickly to start.
e) I always go to church.

e)

Por ausência de pluralidade de alternativas de contratação.
Por ausência de mercado concorrencial.
Por impossibilidade de julgamento objetivo.
Por recebimento de proposta econômica mais vantajosa
segundo a comparação com os preços praticados no
mercado.
Por ausência de definição objetiva da prestação a ser
executada.
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38)

De acordo com o artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 (Lei
de Licitações), não é espécie de sanção administrativa
aplicável àqueles que cometem conduta infracional no
decorrer de procedimento de licitação ou na contratação
com a Administração:

42)

De acordo com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93 (Lei
de Licitações), as obras e serviços poderão ser licitados
pela Administração somente quando atendidos alguns
requisitos legais, exceto:
a)

a)
b)
c)
d)
e)

A anulação do contrato.
A advertência.
A multa.
A suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração.
A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com
a Administração Pública.

b)

c)

d)

39)

Assinale a alternativa incorreta acerca dos contratos
administrativos:
a)
b)
c)
d)
e)

Podem ser unilateralmente alterados pela Administração
em caso de modificações no projeto executivo.
São regidos pelos princípios da isonomia e da igualdade.
Podem ser revogados por motivos de conveniência e
oportunidade.
Podem ser anulados em razão de ilegalidades.
São caracterizados pela existência de cláusulas
exorbitantes.

e)

43)

Assinale a alternativa incorreta acerca da adoção do SRP –
Sistema de Registro de Preços:
a)

40)

Declarado o vencedor no pregão eletrônico, qualquer
licitante poderá, em campo próprio do sistema eletrônico,
manifestar sua intenção em recorrer. Com base nisso
assinale a alternativa correta:
a)

b)

c)
d)
e)

b)

Uma vez manifestada a intenção de recorrer, as razões
recursais deverão ser apresentadas no prazo de até 10
(dez) dias.
Interposto o recurso, a autoridade competente fará a
adjudicação do objeto da licitação e, logo, após proferirá
decisão no recurso.
O acolhimento de recurso importará na invalidação de
todos os atos até então praticados no pregão.
Cabe ao pregoeiro apresentar as contrarrazões ao recurso
interposto.
A falta de manifestação imediata e motivada do licitante
quanto à intenção de recorrer importará na decadência
desse direito.

c)

d)

e)

44)
41)

Assinale a alternativa correta acerca dos convênios e
contratos administrativos:
a)
b)

c)
d)
e)

No convênio, os interesses das partes são divergentes e
opostos.
O acordo travado nos contratos é marcado pelo interesse
na entrega ou prestação de um produto em troca de
remuneração, nas condições estabelecidas privativamente
pela Administração.
No contrato, os interesses são comuns e coincidentes.
O acordo de vontades encontrado nos contratos é marcado
pela cooperação ou mútua colaboração.
Do convênio decorre a vinculação contratual.

Quando houver projeto executivo, de acordo com as
normas técnicas pertinentes.
Quando houver projeto básico aprovado e estiver
disponível para exame dos interessados em participar do
processo licitatório.
Quando existir orçamento detalhado em planilhas que
expressem a composição de todos os custos unitários do
objeto licitado.
Quando houver imediata disponibilidade de recursos
financeiros nos cofres públicos para arcar com as despesas
previstas no respectivo cronograma de execução.
Quando o produto dela esperado estiver contemplado nas
metas estabelecidas na legislação orçamentária.

Pode ser utilizado inclusive para a contratação de serviços,
desde que simples, assim entendidos aqueles cuja
execução e o preço possam ser objetivamente
comparados.
Uma de suas vantagens é a possibilidade de a
Administração escolher a proposta mais vantajosa mesmo
sem ter a prévia aprovação dos recursos orçamentários
que sustentarão o gasto.
Não admite a fixação de regra de atualização periódica de
preços, que devem ser mantidos no decorrer da vigência
da Ata de Registro de Preços.
Mesmo que algum item seja posteriormente adquirido no
decorrer do exercício por meio da modalidade pertinente de
licitação, não haverá a caracterização de fracionamento de
despesa.
Pode ser implementado mediante concorrência ou pregão.

Os contratos administrativos podem ser rescindidos pelos
contratantes nas hipóteses abaixo, exceto:
a)
b)
c)
d)
e)

Por interesse público.
Por supressão do contrato além do limite legal.
Por subcontratação total ou parcial do seu objeto, desde
que inadmitidas no edital e no contrato.
Pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, desde
que impeditiva da execução do contrato.
Por atraso superior a 30 (trinta) dias nos pagamentos
devidos pela Administração.
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45)

O § 1º do artigo 71 da Lei Federal nº 8.666/93 (Lei de
Licitações) prescreve que “A inadimplência do contratado,
com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais não transfere à Administração Pública a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o
objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das
obras e edificações, inclusive perante o Registro de
Imóveis”. Com base nisso assinale a alternativa correta:
a)

b)

c)

d)

e)

46)

Apesar do disposto na lei em questão, o Tribunal Superior
do Trabalho entende, em alguns casos, que o ente público
deve ser subsidiariamente responsabilizado pelas
obrigações trabalhistas nos convênios celebrados para a
prestação de serviço tipicamente estatal.
O controle quanto ao cumprimento das obrigações
trabalhistas por parte de contratados pela Administração
pode ser feito pelo Tribunal de Contas competente para a
fiscalização do contrato.
Não obstante a dicção legal em questão, poderá haver a
responsabilidade solidária do ente público pelas obrigações
trabalhistas nos convênios celebrados para a prestação de
serviço tipicamente estatal, conforme tem decidido o
Tribunal Superior do Trabalho.
A falta de comprovação do cumprimento das obrigações
trabalhistas implica na suspensão do pagamento da fatura
ao contratado até a apresentação dos comprovantes.
A irresponsabilidade da Administração pelas obrigações
trabalhistas contraídas pelos fornecedores de obras e
serviços é absoluta.

48)

a)
b)

c)
d)

e)

49)

D1
D2
D3
D4
D5

=8
=M
=2
=8
=8

a)
b)
c)
d)
e)

4,1
4,9
5,2
6,4
8,0

Quando se exclui por engano um e-mail importante de sua
Caixa de Entrada o mesmo é automaticamente enviado
pasta Itens Excluídos. Para devolvê-lo para sua pasta
Caixa de Entrada, devo clicar com o botão direito do
mouse
sobre
o
e-mail
excluído,
selecionar
a
opção______________ e, em seguida, selecionar a opção
referente à pasta Caixa de Entrada.

a)
b)
c)
d)
e)

50)

O resultado da função = MÉDIAA(D1:D5) é :

O ambiente do PowerPoint é flexível e pode ser
personalizado para atender às suas necessidades.
Para que um comando do PowerPoint seja acessado com
apenas um clique, adicione um botão para esse comando
na Barra de Ferramentas de Acesso Rápido a fim de que
possa ser utilizado em todas as apresentações ou em uma
única apresentação.
É necessário sair do PowerPoint para inserir uma captura
de tela em um slide.
A maioria das configurações que controlam o ambiente de
trabalho está reunida nas páginas da caixa de diálogo
Opções do PowerPoint.
Há possibilidade de personalizar a Faixa de Opções para
que as ferramentas necessárias de desenvolvimento de
apresentações fiquem ao alcance das mãos.

A palavra que preenche
corresponde a alternativa:

Uma planilha de Excel 2010, contendo os seguintes
valores:Célula
Célula
Célula
Célula
Célula

Sobre o PowerPoint 2010, assinale a opção INCORRETA.

corretamente

a

lacuna

Reverter
Mover
Desfazer
Enviar para
Encaminhar

Todos os endereços da internet seguem uma norma
estabelecida pelo InterNic, órgão americano pertencente a
ISOC (Internet Society).
De acordo com as normas
estabelecidas, o nome do site, segue a seguinte URL
(Universal Resource Locator), um sistema universal de
endereçamento, que permite que os computadores se
localizarem na Internet:
Exemplo: http://www.teste.com.br
Acerca da navegação na Internet, assinale a opção
INCORRETA.

a)
47)

Ao implantar um sistema de ERP, uma empresa pode obter
inúmeras vantagens, EXCETO
a)
b)
c)
d)
e)

Independência em relação ao fornecedor do pacote.
Eliminar a redundância de atividades.
Otimização do processo de tomada de decisão.
Otimizar o fluxo da informação e a confiabilidade da mesma
dentro da organização.
Redução das incerteza.

b)
c)
d)
e)

http:// - O HyperText Transfer Protocol, o protocolo padrão
que permite que os computadores se comuniquem. O http
:// não é inserido pelo browser, portanto é necessário digitálo.
www - padrão para internet gráfica.
teste - geralmente é o nome da empresa cadastrada junto
ao Comitê Gestor.
com - indica que a empresa é comercial .
br - indica a localização (país) do site.
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PROVA DISSERTATIVA
ORIENTAÇÕES: O TEXTO DA DISSERTATIVA não poderá ultrapassar o total de 30 linhas.
Utilize o rascunho abaixo. Em seguida, transcreva seu texto para a Folha de Texto Personalizada.

Todas as licitantes habilitadas em determinada concorrência pública tiveram suas propostas técnicas desclassificadas porque
deixaram de incluir, nessa proposta, a realização de algumas obras exigidas no edital.
Questão: Como presidente da Comissão de Licitação indique a(s) possível(is) alternativa(s) à Administração.

RASCUNHO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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QUESTÃO-PROBLEMA 1
Não poderá ultrapassar o total de 15 linhas

O contratado é obrigado a aceitar acréscimos ou supressões ao objeto do contrato? Há limites?
Fundamente a sua resposta.
RASCUNHO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

QUESTÃO-PROBLEMA 2
Não poderá ultrapassar o total de 15 linhas

O termo de contrato pode ser dispensado em alguma hipótese?
Fundamente a sua resposta.
RASCUNHO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
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