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FISCAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 
 

 

 

 

21. (CONCURSO MAURITI/2018) O 

planejamento é um dos princípios 

fundamentais da Administração Federal, 

conforme dispõe o art. 6º, inciso I do 

Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 

1967. As atividades da Administração 

Federal obedecerão aos seguintes 

princípios, com exceção de: 

 

A)  planejamento 

B)  coordenação 

C)  centralização 

D)  delegação de competências 

E)  controle 

 

22. (CONCURSO MAURITI/2018) “Conjunto 

de elementos necessários e suficientes, com 

nível de precisão adequado, para caracterizar 

a obra ou serviço, ou complexo de obras ou 

serviços objeto da licitação, elaborado com 

base nas indicações dos estudos técnicos 

preliminares, que assegurem a viabilidade 

técnica e o adequado tratamento do impacto 

ambiental do empreendimento, e que 

possibilite a avaliação do custo da obra e a 

definição dos métodos e do prazo de 

execução”, conforme a Lei 8.666/93, trata-se 

do(a): 

 

A)  edital de abertura 

B)  projeto básico 

C)  projeto executivo 

D)  instrução licitatória 

E)  caderno de encargos 

 

23. (CONCURSO MAURITI/2018) Segundo o 

Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, “o 

documento que deverá conter elementos 

capazes de propiciar avaliação do custo pela 

administração diante de orçamento 

detalhado, definição dos métodos, estratégia 

de suprimento, valor estimado em planilhas 

de acordo com o preço de mercado, 

cronograma físico-financeiro, se for o caso, 

critério de aceitação do objeto, deveres do 

contratado e do contratante, procedimentos 

de fiscalização e gerenciamento do contrato, 

prazo de execução e sanções, de forma clara, 

concisa e objetiva”, se refere ao: 

 

A)  termo de referência 

B)  projeto executivo 

C)  projeto básico 

D)  especificações técnicas 

E)  orientações técnicas 

 

24. (CONCURSO MAURITI/2018) Sobre a 

legislação aplicável aos contratos 

administrativos, assinale a alternativa 

correta quanto à Lei nº 10.520/2002:  

 

A) instituiu normas gerais para licitações e 

contratações da Administração Pública; 

 

B) instituiu no âmbito da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios a modalidade pregão; 

 

C)  aprovou o regulamento da modalidade pregão; 

 

D)  estabelece a utilização do pregão, 

preferencialmente na forma eletrônica, para 

entes públicos e privados 
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E)  dispõe sobre a contratação de serviços pela 

Administração Pública Federal direta, 

autárquica e fundacional e dá outras 

providências. 

 

25. (CONCURSO MAURITI/2018) Sobre os 

contratos administrativos, é correto 

afirmar, com exceção de: 

 

A) contrato administrativo é definido como um 

ajuste de vontades entre o Poder Público e o 

particular, que geram direitos e deveres, com 

vistas à execução do interesse da coletividade; 

 

B)  em razão da superioridade do interesse 

público sobre o privado e da impossibilidade 

de a Administração dispor do interesse 

público, o regime jurídico (conjunto de leis) 

aplicado aos contratos administrativos é 

diferente dos contratos firmados entre 

particulares; 

 

C)  o contrato administrativo é consensual e, em 

regra, formal, oneroso, e realizado intuitu 

personae; 

 

D)  o contrato administrativo possui uma 

característica própria: a exigência de prévia 

licitação; 

 

E) a expressão contratos da Administração é 

utilizada, em sentido restrito, para abranger 

todos os contratos celebrados pela 

Administração Pública, seja sob regime de 

direito público, seja sob regime de direito 

privado. 

  

26. (CONCURSO MAURITI/2018) Assinale a 

alternativa que não faz parte dos princípios 

básicos da licitação: 

 

A)  economicidade 

B)  moralidade 

C)  probidade administrativa 

D)  vinculação ao instrumento convocatório 

E)  julgamento objetivo 

 

27. (CONCURSO MAURITI/2018) Tipo de 

licitação na qual são avaliadas, com 

critérios objetivos, a capacitação, a 

experiência do proponente e a qualidade 

técnica da proposta. 

 

A)  menor preço 

B) técnica e preço 

C)  tomada de preço 

D) melhor técnica 

E)  concorrência 

 

28. (CONCURSO MAURITI/2018) Estão 

subordinados ao regime estabelecido pela 

Lei 8.666/93 os seguintes entes públicos, 

exceto: 

 

A)  fundos especiais 

B)  autarquias 

C)  sociedades de economia mista 

D)  entidades sem fins lucrativos 

E)  órgãos da Administração Direta 

 

29. (CONCURSO MAURITI/2018) Quanto 

aos contratos administrativos observe as 

assertivas a seguir e assinale a alternativa 

CORRETA:   

 

I. a Lei não admite prazo de vigência 

indeterminado, sendo a regra geral que o prazo 

seja limitado à vigência do crédito 

orçamentário, ou seja, 31 de dezembro; 
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II. passado o período de vigência, o contrato 

poderá ter seu prazo prorrogado por termo 

aditivo, caso venha tratar-se de aluguel de 

equipamentos e de utilização de programas de 

informática, por até 48 meses; 

 

III. a prorrogação dos prazos relacionados às 

etapas de execução, de conclusão e de entrega 

pode ser determinada pela própria 

Administração Pública, desde que seja 

mantido o equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato; 

 

IV. é prerrogativa da Administração Pública 

modificar ou rescindir o contrato 

unilateralmente, em razão em função do 

interesse público, respeitado os direitos do 

contratado. 

 

A)  I, II e III estão corretas 

B)  somente II e IV estão corretas 

C)  I, III e IV estão corretas 

D)  somente I e III estão corretas 

E)  todas estão corretas 

 

30. (CONCURSO MAURITI/2018) Quanto à 

formalização dos contratos, é correto 

afirmar, exceto: 

 

A)  vencida a licitação o prazo para a celebração 

do contrato não pode ser superior a 30 dias, 

prazo de validade da proposta; 

 

B)  se o vencedor da licitação não for convocado 

no período de validade da proposta para 

assinatura do contrato, o mesmo fica liberado 

de todo e qualquer compromisso; 

 

C)  a parte contratada poderá solicitar a 

prorrogação do prazo para celebração do 

contrato, desde que ocorra motivo aceito pela 

Administração Pública; 

,  

D)  caso o convocado não compareça para assinar 

o contrato, a Administração Pública pode 

revogar a licitação; 

 

E)  no caso de convocação do segundo colocado 

da licitação, os preços e as condições de 

execução obedecerão à mesma proposta do 

primeiro colocado. 

  

31. (CONCURSO MAURITI/2018) Analise as 

assertivas a seguir a assinale a alternativa 

que apresenta a sequência correta: 

 

I. os contratos podem ser alterados, desde que 

justificadamente, na seguinte circunstância: 

unilateralmente, quando a Administração 

Pública modificar o projeto, suas 

especificações ou o valor contratual; 

 

II. no caso de alteração do contrato, a 

Administração Pública pode fazer alteração do 

valor originalmente contratado. Quando se 

tratar de reforma de edifício ou de 

equipamento, o limite será de 25% para os 

seus acréscimos; 

 

III. os contratos podem ser alterados, por acordo 

das partes, na substituição da garantia, na 

modificação do regime de execução, no modo 

de fornecimento, na modificação da forma de 

pagamento ou para a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro; 

 

IV. caso a Administração Pública resolva pela 

supressão do contrato, sendo que o contatado 

já houver adquirido e entregue materiais no 

local contratado, a Administração Pública deve 

pagar, com correção, os custos da aquisição. 

 

A) F – V – F – V  

B) V – F – V – F 

C) F – V – F – F 
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D) V – F – V – V 

E) V – F – F – V 

 

32. (CONCURSO MAURITI/2018) Quanto à 

execução, inexecução e rescisão do contrato 

administrativo, é correto afirmar, com 

exceção de: 

 

A) diante da necessidade da execução do 

contratado, pode haver a subcontratação de 

partes da obra, serviço ou fornecimento, até o 

limite admitido, em cada caso, pela 

Administração Pública; 

 

B) o objeto será recebido pela Administração 

provisoriamente, por termo circunstanciado, 

em até 15 dias da comunicação escrita do 

contratado, ou definitivamente, em até 90 dias; 

 

C) a rescisão é consequência da inexecução total 

ou parcial do contrato e poderá ser 

determinada pela Administração Pública, 

ocorrer por acordo entre as partes (amigável) 

ou resultar de decisão judicial; 

 

D) não sendo o particular responsável pela 

inexecução do contrato, além do ressarcimento 

dos prejuízos sofridos, terá ainda direito à 

devolução de garantia, aos pagamentos 

devidos pela execução da rescisão e pelo custo 

da desmobilização; 

 

E) se a inexecução for motivada por força maior 

ou caso fortuito, o particular não poderá ser 

ressarcido. 

 

33. (CONCURSO MAURITI/2018) Entendido 

como uma medida de ordem geral, não 

relacionada com o contrato, mas que nele 

repercute, provocando o desequilíbrio 

econômico-financeiro. Trata-se do risco 

denominado(a): 

 

A) alteração unilateral 

B) fato de príncipe 

C) fato da administração 

D) teoria da imprevisão 

E) álea econômica 

 

34. (CONCURSO MAURITI/2018) Sobre os 

Convênios assinale a alternativa incorreta: 

 

A) é um ajuste celebrado pela Administração 

Pública com entidades particulares, sem fins 

lucrativos, ou órgãos públicos, pelo qual se 

transfere voluntariamente recursos públicos 

visando a execução de determinada atividade; 

 

B) as partes envolvidas em um convênio 

assumem direitos e obrigações visando a 

realização de um bem comum; 

 

C) assim como no contrato administrativo, o 

convênio geralmente é celebrado por duas 

partes; 

 

D) a regra geral é que os contratos administrativos 

sejam através de licitação, diferentemente do 

convênio, cujo ajuste é celebrado com 

dispensa de licitação; 

 

E) o convênio é uma forma de ajuste entre 

Administração Pública e particulares prevista 

na Constituição Federal de 1988. 

 

35. (CONCURSO MAURITI/2018) A Lei de 

Responsabilidade Fiscal, ou Lei 

Complementar n
o
 101, de 4 de maio de 

2000, regulamenta as transferências 
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voluntárias e, condicionando esta operação, 

à exceção de: 

 

A) à existência de dotação específica; 

 

B) à regularidade fiscal do beneficiário; 

 

C) à prestação de contas atualizadas; 

 

D) ao cumprimento dos limites constitucionais 

relativos ao emprego e habitação, em se 

tratando de Estados e municípios; 

 

E) à observância quanto aos limites de 

endividamento, restos a pagar e despesas com 

pessoal; previsão de contrapartida. 

 

36. (CONCURSO MAURITI/2018) Nos termos 

do Decreto n
o
 6.170/07, e da Portaria 

Interministerial n
o
 127/08, é vedada a 

celebração de contrato em algumas 

hipóteses. Analise as assertivas e assinale a 

alternativa correta: 

 

I. com órgãos e entidades da Administração 

Pública Direta e Indireta dos Estados, do 

Distrito Federal e dos municípios cujo valor 

seja superior a R$ 100.000,00; 

 

II. entre órgãos e entidades da Administração 

Pública federal, caso em que deverá ser 

firmado termo de cooperação; 

 

III. com pessoas físicas ou entidades privadas 

sem fins lucrativos; 

 

IV. com entidades públicas ou privadas cujo 

objeto social não se relacione às características 

do programa ou que não disponham de 

condições técnicas para executar o convênio 

ou o contrato de repasse. 

 

A) I, II e III estão corretas 

B)  somente II e IV estão corretas 

C)  I, III e IV estão corretas 

D)  somente I e III estão corretas 

E)  todas estão corretas 

 

37. (CONCURSO MAURITI/2018) Acerca da 

Portaria Interministerial n
o
 127, de 29 de 

maio de 2008, é correto afirmar: 

 

A) o Plano de Trabalho, que será avaliado após a 

efetivação do cadastro do proponente, deverá 

conter, dentre outros, de: justificativa para a 

celebração do instrumento; descrição completa 

do objeto a ser executado, e; descrição das 

metas a serem atingidas; 

 

B) a Portaria regula os convênios, os contratos de 

repasse e os termos de cooperação celebrados 

pelos órgãos e entidades da Administração 

Pública Federal com órgãos ou entidades 

públicas ou privadas com fins lucrativos para a 

execução de programas, projetos e atividades 

de interesse recíproco que envolvam a 

transferência de recursos financeiros oriundos 

do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 

da União; 

 

C) termo de referência é o instrumento jurídico 

previsto na Lei 9.790, de 23 de março de 1999, 

para transferência de recursos para 

organizações sociais de interesse público; 

 

D) para a celebração dos instrumentos regulados 

por esta Portaria, o órgão ou entidade da 

Administração Pública Federal poderá, com 

vista a selecionar projetos e órgãos ou 

entidades que tornem mais eficaz a execução 

do objeto, realizar chamamento público no 

SICAF; 

 

E) a contrapartida, quando houver, será calculada 

sobre o valor total do objeto e poderá ser 



 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 
SECRETARIA DE CIENCIAS, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR – SECITECE 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA  
COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR – CEV  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI  – PMM 

 
 

____________________________________________________________________________ 

 
Concurso para provimento de cargos da Prefeitura de Mauriti – Data: 14/10/2018 

 
13 

atendida unicamente por meio de recursos 

financeiros, que deverá ser depositada na conta 

bancária específica do convênio ou contrato de 

repasse em conformidade com os prazos 

estabelecidos no cronograma de desembolso. 

38. (CONCURSO MAURITI/2018) Analise as 

assertivas a seguir e assinale a alternativa 

que indica a sequência correta: 

 

I. a entidade que recebe os recursos financeiros 

(convenente) deverá apresentar contrapartida 

por meio de recursos financeiros, de bens ou 

de serviços; 

 

II. se o convênio tiver vigência em um exercício 

financeiro, no ato de sua celebração, o 

concedente deverá empenhar o valor total a ser 

transferido no exercício; 

 

III. enquanto não utilizados, os recursos do 

convênio serão obrigatoriamente depositados 

em conta corrente específica do convênio, 

conforme a regra prevista na Lei n. 8.666/93; 

 

IV. em relação à prestação de contas, a Portaria 

Interministerial n
o
 127/08 estabelece o prazo 

máximo de sessenta dias contados do término 

da vigência do convênio ou do último 

pagamento efetuado, quando este ocorrer em 

data anterior àquela do encerramento da 

vigência. 

 

A) V – V – F – F  

B) F – F – V – V 

C) V – F – V – F 

D) F – V – F – V 

E) V – F – F – V 

 

39. (CONCURSO MAURITI/2018) Assinale a 

alternativa que indica a sequência correta 

das definições: 

 

I. transferência corrente ou de capital concedida 

em virtude de lei, destinada a pessoas de 

direito público ou privado sem finalidade 

lucrativa e sem exigência de contraprestação 

direta em bens ou serviços; 

II. transferência de capital derivada da lei 

orçamentária que se destina a atender a ônus 

ou encargo assumido pela União e somente 

será concedida a entidade sem finalidade 

lucrativa; 

 

III. transferência que independe de lei específica, 

a instituições públicas ou privadas de caráter 

assistencial ou cultural, sem finalidade 

lucrativa, com o objetivo de cobrir despesas de 

custeio; 

 

IV. instrumento que registra os eventos 

vinculados à descentralização de créditos 

orçamentários. 

 

A) subvenção social; contribuição; auxílio; nota 

de movimentação de crédito; 

 

B) nota de movimentação de crédito; 

contribuição; auxílio; subvenção social;  

 

C) auxílio; subvenção social; nota de 

movimentação de crédito; contribuição; 

 

D) auxílio; contribuição; subvenção social; nota 

de movimentação de crédito; 

 

E) contribuição; auxílio; subvenção social; nota 

de movimentação de crédito. 

 

40. (CONCURSO MAURITI/2018) Acerca das 

sanções administrativas aplicáveis, quando 

do cometimento de faltas contratuais pelo 

contratado, é correto afirmar: 
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A) após a aplicação da multa de mora a 

Administração não poderá rescindir 

unilateralmente o contrato; 

  

B) a multa será descontada da garantia do 

respectivo contratado; porém, se a multa for de 

valor superior ao valor da garantia prestada, o 

contratado não responderá pela sua diferença; 

C) a advertência é a sanção de maior gravidade e 

é aplicada diante da inexecução dos deveres do 

contratado, podendo replicar em suspensão 

temporária de participação em licitação; 

 

D) as sanções de suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não 

superior a 2 (dois) anos, e de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, são extremamente 

graves; 

 

E) na licitação, modalidade pregão, quem, entre 

outras, ensejar o retardamento da execução de 

seu objeto, falhar ou fraudar na execução do 

contrato, comportar-se de modo inidôneo, 

ficará impedido de licitar e contratar com a 

União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios e, será descredenciado no SICAF, 

ou nos sistemas de cadastramento de 

fornecedores, pelo prazo de até 2 (dois) anos, 

sem prejuízo das multas previstas em edital e 

no contrato e das demais cominações legais. 

 

41. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Mecanismo pelo qual à União repassa 

recursos, por intermédio de instituição ou 

agência financeira oficial federal, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, visando à execução de 

programas governamentais: 

 

A) transferência constitucional 

B) transferência legal 

C) contrato de repasse 

D) termo de parceria 

E) convênio 

 

42. (Concurso Mauriti/2018) Sobre os aspectos 

que diferenciam os convênios dos contratos 

administrativos, assinale a alternativa que 

indica corretamente as características dos 

convênios: 

 

I. os interesses são opostos e contraditórios; 

 

II. o valor pago a título de remuneração passa a 

integrar o patrimônio da entidade que o 

recebeu; 

 

III. as vontades se somam, atuam paralelamente, 

para alcançar fins comuns; 

   

IV. há partícipes. 

 

A) I e II são verdadeiras 

B) II e III são verdadeiras 

C) III e IV são verdadeiras 

D) somente II é verdadeira 

E) somente III é verdadeira 

 

43. (CONCURSO MAURITI/2018) Conforme 

o parágrafo primeiro do artigo 116 da Lei 

das Licitações, a celebração de convênio, 

acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades 

da Administração Pública depende de 

prévia aprovação de competente plano de 

trabalho proposto pela organização 

interessada, o qual deverá conter, no 

mínimo, as seguintes informações, com 

exceção de: 
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A) identificação do objetivo a ser executado; 

B) projeto básico; 

C) metas a serem atingidas; 

D) etapas ou fases de execução; 

E) plano de execução dos recursos financeiros. 

 

44. (Concurso Mauriti/2018) É a modalidade 

de licitação entre interessados devidamente 

cadastrados ou que atenderem a todas as 

condições exigidas para cadastramento até 

o terceiro dia anterior à data do 

recebimento das propostas, observada a 

necessária qualificação. Trata-se de: 

 

A) concorrência 

B) tomada de preço 

C) convite 

D) concurso 

E) leilão 

 

45. (CONCURSO MAURITI/2018) Após 

análise das assertivas a seguir, assinale a 

alternativa correta: 

 

I. são princípios da Administração Pública a 

legalidade, a igualdade, a moralidade, a 

publicidade e a eficácia; 

 

II. a licitação terá caráter sigiloso, tendo acesso 

somente os interessados em participar do 

processo; 

 

III. a proposta mais vantajosa para a 

Administração nem sempre é a de menor 

preço; 

 

IV. somente podem acompanhar a licitação os 

licitantes habilitados. 

 

A) I, II e III estão corretas 

B)  somente I e II estão corretas 

C)  II, III e IV estão corretas 

D)  somente III e IV estão corretas 

E)  I, II e IV estão corretas 

 

46. (CONCURSO MAURITI/2018) A Lei das 

Licitações, em seu artigo 14 diz que 

“nenhuma compra será feita sem a 

adequada caracterização de seu objeto e 

indicação dos recursos orçamentários para 

seu pagamento, sob pena de nulidade do ato 

e responsabilidade de quem lhe tiver dado 

causa”. Sobre as compras, é incorreto: 

 

A) ser negociadas em parcela única, com 

desconto, para aproveitar as peculiaridades do 

mercado, visando economicidade; 

 

B) devem ser processadas através de sistema de 

registro de preços; 

 

C) devem submeter-se às condições de aquisição 

e pagamento semelhantes às do setor privado; 

 

D) balizar-se pelos preços praticados no âmbito 

dos órgãos e entidades da Administração 

Pública; 

 

E) atender ao princípio da padronização, que 

imponha compatibilidade de especificações 

técnicas e de desempenho, observadas, quando 

for o caso, as condições de manutenção, 

assistência técnica e garantia oferecidas. 

 

47. (CONCURSO MAURITI/2018) “Órgão da 

administração pública direta, autárquica ou 

fundacional, empresa pública ou sociedade 

de economia mista, de qualquer esfera de 

governo, ou organização particular que 



 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 
SECRETARIA DE CIENCIAS, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR – SECITECE 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA  
COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR – CEV  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI  – PMM 

 
 

____________________________________________________________________________ 

 
Concurso para provimento de cargos da Prefeitura de Mauriti – Data: 14/10/2018 

 
16 

participa do convênio para manifestar 

consentimento ou assumir obrigações em 

nome próprio”: 

 

A) concedente 

B) convenente 

C) proponente 

D) executor 

E) interveniente 

 

48. (CONCURSO MAURITI/2018) Segundo o 

artigo 78 da Lei 8.666/93, constituem motivo 

para rescisão de contrato, com exceção de: 

 

A) o não cumprimento de cláusulas contratuais, 

especificações, projetos ou prazos; 

 

B) a lentidão do seu cumprimento, levando a 

Administração a comprovar a impossibilidade 

da conclusão da obra, do serviço ou do 

fornecimento, nos prazos estipulados; 

 

C) a paralisação da obra, do serviço ou do 

fornecimento, mesmo com justa causa e prévia 

comunicação à Administração; 

 

D) a decretação de falência ou a instauração de 

insolvência civil; 

 

E) a alteração social ou a modificação da 

finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato. 

 

49. (CONCURSO MAURITI/2018) Para o 

caso de uma obra de engenharia firmado 

com a Administração Pública, são cláusulas 

obrigatórias no contrato, exceto: 

 

A) o objeto e seus elementos característicos; 

 

B) as garantias oferecidas para assegurar sua 

plena execução, quando exigidas; 

 

C) formas de antecipação de pagamento; 

 

D) os casos de rescisão; 

 

E) critérios de reajustamento de preços. 

50. (CONCURSO MAURITI/2018) Considere 

uma licitação para execução de obra de 

engenharia na modalidade concorrência, do 

tipo menor preço. O orçamento básico 

elaborado pelo órgão licitante é de R$ 1 

milhão e seis empresas apresentaram suas 

propostas. 

Empresa Proposta (R$) 

1 550 mil 

2 480 mil 

3 1 milhão 

4 730 mil 

5 860 mil 

6 930 mil 

 

À luz da legislação vigente, é correto afirmar: 

 

A) a modalidade de licitação adotada não é 

aplicável ao caso; 

 

B) a melhor proposta é a de menor preço; 

 

C) todas as propostas são exequíveis; 

 

D) a melhor proposta é a da empresa 1; 

 

E) a melhor proposta é a da empresa 4. 

 

 

 


