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ANALISTA ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 10 (dez) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) 
questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, 
Noções de Informática 5 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 35 (trinta e cinco). 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver 
o fiscal. 

erro, notifique 

III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso 
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois 
reclamações posteriores nesse sentido. 

o cargo esteja 
não serão aceitas 

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso 

erro, notifique o fiscal. 
observe qualquer 

VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, 
o exemplo no próprio cartão de respostas. 

conforme 

VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta não registrará a resposta em 
nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

que houver falta de 

VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada 
deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações 
registradas no caderno não serão levadas em consideração. 

ou marcações 

X. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais 
o cartão de respostas. 

para marcar 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início. 

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 

Boa Prova! 
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LINGUA PORTUGUESA 
 
Leia atentamente a tira de Mafalda do cartunista 
Quino e responda às questões 1 e 2 a seguir. 

Fonte: Brasil Escola 

1) De acordo com a tira, leia as alternativas abaixo 
e assinale a alternativa correta. 
a) O humor do texto é construído pela forma 

cansativa e arrogante com que a personagem 
conduz o monólogo durante toda a tirinha, o 
que pode ser comprovado pela expressão de 
enfado de Mafalda no último quadrinho. 

b) A exaltação da personagem, marcada 
linguisticamente pelos pontos de exclamação 
nos dois últimos quadrinhos, causa na sua 
interlocutora uma significativa admiração 
devido à sua inabalável crença no poder de 
emancipação feminino. 

c) Apesar de a tira ser construída pela fala de apenas 
uma personagem, é correto afirmar que há 
elementos linguísticos que atestam a participação 
– ainda que implícita e indiretamente – das duas 
personagens na construção do texto. 

d) A tira é estruturada em um diálogo que discute 
a possibilidade de ser feminista em plena era 
tecnológica, que, marcada pelos avanços da 
ciência, representa um empecilho às 
conquistas femininas. 

2) A partir da leitura atenta da tira e da Gramática 
Normativa da Língua Portuguesa, analise as 
afirmativas abaixo. 
I. Considerando que o humor da tira representa 

um momento de quebra de expectativa em 
relação ao discurso feminista que vinha sendo 
elaborado pela personagem, é possível afirmar 
que o texto não-verbal registra com precisão 
esse momento, indicando surpresa nessa 
quebra. 

II. Na expressão a seguir “Nossa geração é 
diferente”, o pronome possessivo caracteriza a 
geração de quem enuncia o discurso em 
oposição à geração de Mafalda, sua interlocutora. 

III. A expressão “Portanto”, no terceiro 
quadrinho, reforça a ideia de explicação que 
é reiterada na tira, ao se exaltar o discurso 
científico como pedante e exaustivo. 

IV. A oração “Quando eu crescer”, no último 
quadrinho, é classificada como um Oração 
Subordinada Adverbial Temporal. 

a) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
d) Apenas a afirmativa IV está correta. 

Leia com atenção, abaixo a letra da canção Olhos 
nos olhos de Chico Buarque abaixo para responder 
às questões 3, 4, 5 e 6. 

Olhos nos olhos 
Quando você me deixou, meu bem 

Me disse “pra” ser feliz e passar bem 

Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci 

Mas depois, como era de costume, obedeci 

Quando você me quiser rever 

Já vai me encontrar refeita, pode crer 

Olhos nos olhos, quero ver o que você faz 

Ao sentir que sem você eu passo bem demais 

E que venho até remoçando 

Me pego cantando 

Sem mais nem porquê 

E tantas águas rolaram 

Quantos homens me amaram 

Bem mais e melhor que você 

Quando talvez precisar de mim 

“Cê” sabe a casa é sempre sua, venha sim 

Olhos nos olhos, quero ver o que você diz 

Quero ver como suporta me ver tão feliz 

3) De acordo com a letra da canção de Chico 
Buarque, assinale a alternativa correta. 

a) Nos versos “Quando você me quiser rever/ Já 
vai me encontrar refeita, pode crer”, são 
utilizadas palavras formadas por derivação 
prefixal e sufixal. 

b) No verso “Mas depois, como era de costume, 
obedeci”, podemos compreender, a partir do 
verbo “obedecer”, que a submissão que o eu-
lírico vivenciava em sua relação tornou-se, 
ironicamente, a chave de sua libertação. 

c) O trecho “quantos homens me amaram/ bem 
mais e melhor que você” marca a vida 
promíscua do eu-lírico reforçando a ideia de 
que a separação do casal aconteceu por sua 
infidelidade. 

d) No trecho “a casa é sempre sua, venha sim”, ao 
convidar o interlocutor para ir à sua casa, o eu-
lírico tem a intenção de reconquistar o antigo 
amor, reconstituindo o lar conjugal.
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4) Considere o texto e a Gramática Normativa da 
Língua Portuguesa, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

(  ) Sintaticamente é correto afirmar que a 
expressão “meu bem” é um Vocativo, pois ela 
refere-se diretamente ao interlocutor. 

(  ) Embora a Gramática Normativa da Língua 
Portuguesa considere incorreto iniciar frases 
com o Pronome Pessoal do caso oblíquo, o 
verso “Me disse pra ser feliz e passar bem” faz 
uso da licença poética para alcançar um 
determinado efeito estético, no caso uma 
expressão linguística mais próxima da 
oralidade. 

(  ) As palavras “pra” e “cê” são abreviações 
incorretas, respectivamente, das palavras 
“para” e “você”, esse recurso de redução de 
palavras serve para adequar as palavras à 
rítmica dos versos poéticos, revelando certa 
inaptidão linguística do compositor. 

(  ) A palavra “porquê”, no verso a seguir, “Sem 
mais nem porquê” é uma conjunção explicativa 
que explica a falta de razão de o eu-lírico estar 
feliz. 

(  ) A palavra “demais” no verso a seguir “Eu passo 
bem demais” é um advérbio de intensidade que 
modifica o sentido da palavra “bem”, que é um 
advérbio de modo. 

a) V,V,F,F,V. 
b) F,F,V,V,F. 
c) V,F,F,V,F. 
d) F,V,F,F,V. 

5) A partir da leitura atenta da letra da canção e 
de acordo com a Gramática Normativa da 
Língua Portuguesa, assinale a alternativa 
incorreta. 

a) A expressão “Olhos nos olhos” faz alusão à 
forma como o eu-lírico propõe que seja o 
encontro com seu interlocutor, com clareza e 
honestidade. 

b) O verbo “remoçar” é sinônimo de 
“rejuvenescer” e seu sentido está ligado à 
forma como o eu-lírico quer ser visto pelo seu 
interlocutor. 

c) O verso “tantas águas rolaram” é uma metáfora 
utilizada para sugerir que uma série de eventos 
aconteceram na vida do eu-lírico após a 
separação. 

d) A expressão “Me pego cantando” tem o sentido 
de culpa expressado pelo eu-lírico, que, 
acostumado ao lugar de abuso da relação 
anterior, não sentia que tinha permissão para 
amar e ser feliz. 

6) Analisando morfologicamente as palavras 
destacadas na primeira estrofe da canção, 
identifique, respectivamente, qual a classe de 
palavras de cada uma delas e assinale a 
alternativa correta.

“Quando você me deixou, meu bem 
Me disse “pra” ser feliz e passar bem 
Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci 
Mas depois, como era de costume, obedeci” 

a) Pronome / Advérbio / Preposição / Preposição. 
b) Substantivo / Substantivo / Preposição / Conjunção. 
c) Pronome / Substantivo / Conjunção / Preposição. 
d) Substantivo / Advérbio / Conjunção /Conjunção. 

Leia a entrevista do autor da expressão “imigrantes 
digitais” para responder às questões 7, 8, 9 e 10. 

(Texto Adaptado) 
PATRICIA GOMES 

Folha - Como o senhor define nativos e imigrantes digitais? 
Marc Prensky - Nativos digitais são aqueles que cresceram 
cercados por tecnologias digitais. Para eles, a tecnologia 
analógica do século 20 – como câmeras de vídeo, telefones 
com fio, informação não conectada (livros, por exemplo), 
internet discada – é velha. Os nativos digitais cresceram 
com a tecnologia digital e usaram isso brincando, por isso 
não têm medo dela, a veem como uma aliada. Já os 
imigrantes digitais são os que chegaram à tecnologia digital 
mais tarde na vida e, por isso, precisaram se adaptar. 
Um imigrante digital consegue ensinar um nativo digital? 
Depende do que você entende por "ensinar". Se você quer 
saber se os mais velhos podem orientar os mais novos, 
fazendo as perguntas certas, a resposta é "sim". Se você 
quer saber se os jovens vão ouvir os mais velhos falar sobre 
coisas que não acham importantes, a resposta é "não". A 
educação precisa ser menos sobre o sentido de contar, e 
mais sobre partilhar, aprender junto. 
A tecnologia mudou as relações na sala de aula? 
Em cada lugar há um efeito diferente. Em alguns casos, 
reforçou as relações, conectou professores e alunos 
isolados. Em outros, trouxe medo, desconfiança, 
desrespeito mútuo. Por exemplo, um professor pode pensar 
que os alunos têm a concentração de um inseto. Os alunos 
podem pensar que os professores são analfabetos digitais. 
É quase impossível o aprendizado ocorrer em 
circunstâncias assim. O que a gente precisa é de respeito 
mútuo entre professores e estudantes. 
O papel dos professores mudou em comparação com o das 
décadas de 80 e 90? 
Sim. O papel do professor está mudando gradualmente. 
Está deixando de ser apenas o de transmissor de conteúdo, 
disciplinador e juiz da sala de aula para se tornar o de 
treinador, guia, parceiro. A maioria dos professores está em 
algum lugar no meio; poucos são parceiros de verdade. 
E continua mudando? 
Sim. E precisa continuar mudando se os professores 
quiserem ajudar os alunos do século 21 a aprender. Alguns 
acham que a pedagogia vai mudar automaticamente, assim 
que os "nativos digitais" se tornarem professores. Eu 
discordo. Há pressões forçando os professores novos a 
adotar métodos antigos. Nós precisamos fazer um grande 
esforço de mudança. Primeiro, mudar a forma como nós 
ensinamos – nossas pedagogias. Depois, mudar a 
tecnologia que nos dá suporte. Finalmente, mudar o que nós 
ensinamos – nosso currículo – para estarmos em acordo 
com o contexto e as necessidades do século 21.
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7) De acordo com a leitura atenta da entrevista, 

__________

___________

___________

assinale a alternativa correta. 

a) O gênero entrevista é marcado pelo caráter 
dialógico, em que uma das partes orienta o 
desenvolvimento do texto a partir de perguntas, 
por isso, como notamos no texto, nesse gênero 
predominam as sequências injuntivas e 
narrativas. 

b) Na resposta à primeira pergunta, Marc Prensky 
explica dois importantes conceitos, nomeados 
de forma metafórica com palavras presentes no 
campo semântico dos estudos geográficos. 

c) A educação entre as décadas de 80 e 90 
vivenciou uma grande transformação, 
principalmente, na atuação do professor em 
sala de aula, que se transformou de uma figura 
arbitrária para uma figura parceira. 

d) Para que haja uma transformação na 
educação, para o entrevistado, é necessário 
que estejamos tentos às demandas no nosso 
século e, para isso, é fundamental que o 
currículo esteja de acordo com essas 
necessidades em um trabalho contínuo de 
conciliação com antigos métodos de ensino. 

  

 

8) A partir da leitura atenta da entrevista e da 
Gramática Normativa da Língua Portuguesa, 
analise as afirmativas abaixo. 

I. A informação contida entre travessões na 
primeira resposta, “– como câmeras de 
vídeo, telefones com fio, informação não 
conectada (livros, por exemplo), internet 
discada –”, tem função de Aposto no texto. 

II. O entrevistado foi incoerente ao responder 
à pergunta “Um imigrante digital consegue 
ensinar um nativo digital?”, já que 
respondeu “sim” e “não”. 

III. Para o entrevistado, a tecnologia digital não 
resolveu um problema fundamental para 
que existam condições de ensino e 
aprendizagem: o respeito nas relações 
pedagógicas. 

IV. Segundo o entrevistado, não basta que os 
jovens nascidos na era digital tornem-se 
professores para que a educação se 
transforme, é necessário que esses jovens 
incluam os “imigrantes digitais” nesse 
processo, respeitando as tradições e, a 
partir, disso construam um novo ambiente 
escolar.

a) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 

9) Leia o parágrafo abaixo extraído do texto. 

“ _cresceram com a tecnologia 

digital e usaram isso brincando, por isso , 

a veem como uma aliada. Já os imigrantes digitais são 

os que chegaram mais tarde na vida e, 

por isso, precisaram se adaptar.” 

Assinale a alternativa que preencha 
respectivamente as lacunas, preservando o 
seu sentido original e respeitando a Gramática 
Normativa da Língua Portuguesa. 
a) Os jovens pós-era analógica / não tem grandes 

preocupações com seu uso / ao universo digital 

b) Os nascidos depois da era analógica / utilizam-
na com destreza / a essa era digital 

c) Aqueles que já nasceram no universo digital / 
não se privam dela / à uma nova realidade 
digital 

d) A juventude da era digital / não se constrangem 
com ela / à essa nova era digital 

10) De acordo com a leitura atenta da entrevista, 
assinale a alternativa incorreta. 

a) No trecho a seguir “Se você quer saber se os 
jovens vão ouvir os mais velhos falar”, as 
palavras destacadas, apesar de serem 
homófonas, possuem classificações sintáticas 
distintas. 

b) No trecho a seguir “O papel do professor está 
mudando gradualmente”, a expressão 
destacada é um Adjunto Adnominal. 

c) No trecho a seguir “Alguns acham que a 
pedagogia vai mudar automaticamente”, a 
oração destacada é classificada como Oração 
Subordinada Substantiva Objetiva Direta. 

d) No trecho a seguir “Depois, mudar a tecnologia 
que nos dá suporte”, a oração destacada é 
classificada como Oração Subordinada 
Adjetiva Explicativa. 



 
 

  4 IBFC_09

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
11) Em criptografia, um ciframento em blocos 

trabalha com blocos de comprimento fixo. A 
respeito de métodos conhecidos, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro 

________

__________

__________

(V) ou Falso (F).

___________ 

_______________ 

____________

(  ) As múltiplas chaves produzidas pelo 3DES são 
vulneráveis a ataques de força bruta; uma 
alternativa para evitar essa vulnerabilidade é o 
uso do DES. 

( ) A cifra CBC (Cipher Block Chaining) é 
tipicamente aplicada em mecanismos de 
autenticação. 

(  ) Cifras de bloco como AES e DES são 
encriptadas sobre um bloco determinado de 
bites, que para a cifra DES é 256, e, para o 
AES, 128. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 

a) V, V, F 
b) F, V, F 
c) F, V, V 
d) F, F, F

12) Sobre FTP, assinale a alternativa incorreta. 

a) Permite somente a transmissão de mensagens 
binárias 

b) Depois que a conexão com o servidor foi 
estabelecida, a função GET permite fazer o 
download de um arquivo remoto 

c) Com o objetivo de gerar mais segurança, o 
protocolo TLS pode ser utilizado nos sistemas 
Linux 

d) Estabelece 2 conexões entre os nós, uma delas 
é destinada à transferência de dados, enquanto 
a outra destina-se para troca de informações de 
controle 

13) Sobre algumas funções oferecidas pelo 
Microsoft Excel, versão português, identifique 
abaixo os nomes das funções. 

" , função utilizada para retornar um valor 
para quando a condição é verdadeira e outro valor para 
quando a condição é falsa. , função 
utilizada para localizar um valor em linhas de uma 
tabela ou de um intervalo a partir de uma chave. 

, função que agrupa vários itens de texto 
em um único item de texto." 

Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 

a) CASO / PROCV / COMBINA 
b) SE / PROCV / CONCATENAR 
c) SE / PROCURAR / COMBINAR 
d) PROCV / CONCATENAR / SE 

14) Observe as lacunas acerca dos nomes dos 
principais objetivos da Criptografia. 

“__ permite que somente o 

destinatário autorizado possa ser capaz de extrair o 

conteúdo da sua forma cifrada, enquanto que a 

permite que o destinatário 

identifique se a mensagem foi modificada durante a 

transmissão. _, não possibilita que o 

remetente negue a autoria da sua mensagem.” 

Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 

a) integridade / não-repudio / confidencialidade 

b) confidencialidade / autenticação / integridade 

c) confidencialidade / integridade / irretratabilidade 

d) autenticação / não-repudio / irretratabilidade 

15) A respeito dos protocolos de rede, 
classificados em camadas no Modelo OSI 
(Open System Interconnection) e analise as 
afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro 
(V) ou Falso (F). 

( ) Camada de Enlace de Dados: Ethernet e FDDI 
(Fiber Distributed Data Interface). 

( ) Camada de Aplicação: NTP (Network Time 
Protocol) e DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol). 

( ) Camada de Transporte: TCP (Transmission 
Control Protocol) e FTP (File Transfer 
Protocol). 

( ) Camada de Rede: IPv4 e ICMP (Internet 
Control Message Protocol). 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 

a) V, F, V, F 

b) V, V, F, V 

c) F, V, F, V 

d) V, V, V, F
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

16) Em relação a estabilidade da Constituição 

______________

______________

______________

Brasileira atual, assinale a alternativa correta. 
a) A Constituição Brasileira atual é imutável, ou 

seja, Nela, veda-se qualquer alteração 
b) A Constituição Brasileira atual é fixa, pois só 

pode ser modificada pelo Poder Constituinte 
Originário 

c) A Constituição Brasileira atual é semirrígida 
pois não exige processo legislativo mais 
complexo para algumas matérias e para outras 
sim 

d) A Constituição Brasileira atual é rígida, pois em 
relação às normas infraconstitucionais exige 
um processo legislativo mais complexo para 
serem alteradas 

17) Leia a sentença abaixo: 

“Trata-se de Constituição 
aquela que é imposta e não conta com a participação 
popular para a sua elaboração. Já na Constituição 

, existe efetiva participação popular 
de forma direta ou indireta. No Brasil, a participação do 
povo na elaboração da Constituição se deu de forma 

.” 

Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas 
a) outorgada / promulgada / direta 
b) promulgada / outorgada / direta 
c) outorgada / promulgada / indireta 
d) promulgada / outorgada / indireta 

18) O Ato Administrativo depende de cinco 
requisitos necessários à sua formação: 
Competência, Finalidade, Forma, Motivo e 
Objeto. Com base nesse conhecimento, 

________________ 

________________ 

________________ 

analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Todo ato praticado por agente incompetente, 

ou realizado, além dos limites dispostos à 
autoridade incumbida de sua prática é 
considerado inválido. 

(  ) Quando a finalidade do Ato Administrativo é 
alterada caracteriza-se o desvio de poder, e 
com isso a invalidação do Ato. 

(  ) O motivo é a situação de fato que determina a 
realização/autorização do Ato Administrativo. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo: 
a) V, V, V 
b) V, F, V 
c) F, V, V 
d) V, V, F

19) São classificados como atos mal formados 
àqueles que mesmo contendo todos os 
requisitos apresentam vícios ou defeitos. 
Assinale a alternativa que apresente 
incorretamente um desses atos mal formados. 
a) Inexistência 
b) Nulidade 
c) Argumentativo 
d) Irregularidade 

20) As Receitas Originárias estão sujeitas ao 
regime do direito privado. Por outro lado, as 
Receitas Derivadas têm origem no patrimônio 
do particular. Assinale a alternativa que 
apresenta correta e, respectivamente, 
exemplos de Receitas Originária e Derivada. 
a) Tributos / multas contratuais 
b) Tarifas / Tributos 
c) Tarifas / multas contratuais 
d) Tributos / Tarifas 

21) A Constituição Federal prevê em seus artigos 
Art. 145, Art. 148 e Art. 149, algumas espécies 
tributárias. Assinale a alternativa que não 
corresponda apenas a espécies tributárias 
previstas na Constituição Federal. 
a) Impostos, Taxas e Empréstimos Compulsórios 
b) Impostos, Contribuições Sociais e 

Contribuições de melhorias 
c) Taxas, Contribuições Sociais e Contribuições 

de melhorias 
d) Impostos, Multas Contratuais e Empréstimos 

Compulsórios 

22) A respeito das Fontes do Direito do Trabalho, 
leia o excerto abaixo: 

“As Fontes Auxiliares podem ser classificadas 
como (conjunto de soluções 
contidas nas obras dos jurisconsultos), 

(conjunto de pronunciamentos por 
parte do mesmo Poder Judiciário, num determinado 
sentido, a respeito de certo objeto, de modo constante, 
reiterado e pacífico), (justiça do 
juiz em contraposição a lei, justiça do legislador).” 

Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas 
a) Doutrina / Jurisprudência / Equidade 
b) Analogia / Doutrina / Equidade 
c) Jurisprudência / Doutrina / Equidade 
d) Analogia / Jurisprudência / Equidade 

23) Leia o fragmento abaixo: 

“Trata-se de entidade dotada de personalidade 
jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e 
capital exclusivo da União, criado por lei para a 
exploração de atividade econômica que o Governo seja 
levado a exercer por força de contingência ou de 
conveniência administrativa podendo revestir-se de 
qualquer das formas admitidas em direito” 

Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente a entidade a qual o texto se 
refere. 
a) Autarquias 
b) Empresas Públicas 
c) Sociedades de Economia Mista 
d) Fundações Públicas 
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24) Sobre Licitações, assinale a alternativa incorreta. 

______________ 

a) O procedimento licitatório busca assegurar a 
todos os interessados igualdade de condições 
no fornecimento de bens, execução de obras 
ou prestação de serviços para a Administração 
Pública 

b) Em Licitação não há fase sigilosa 
c) O prazo mínimo até o recebimento das 

propostas ou da realização do evento será de 
quinze dias úteis para convite 

d) Os prazos são contados em dias corridos, 
exceto quando expressamente a lei determinar 
que sejam contados apenas os dias úteis 

25) Sobre as situações em que um Contrato 
Administrativo pode ser considerado nulo, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores 

____________

Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Realizado sem concorrência, quando a lei a 

exige. 
(  ) Mediante concorrência fraudada no seu 

procedimento ou julgamento. 
(  ) Quando o ajuste contraria normas legais. 

_____________

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F, F, V 
b) V, V, F 
c) V, V, V 
d) V, F, V

26) Leia o texto abaixo: 

“Os contratos administrativos poderão ser extintos 
por meio de ______________, ou seja, quando 
tiver expirado o prazo de duração previsto; ou 
também por meio de quando o 
contrato é declarado nulo em razão da constatação de 
algum vício de nulidade de ordem insanável.” 

a) Anulação / Rescisão 
b) Rescisão / Conclusão do Objeto 
c) Advento do termo contratual / Anulação 
d) Conclusão do Objeto / Rescisão 

27) Para aquisição de bens e serviços comuns, 
poderá ser adotada a licitação na modalidade 
de pregão. Com base na lei que rege o Pregão, 
assinale a alternativa correta. 
a) A fase externa do pregão será iniciada com a 

convocação dos interessados 
b) No âmbito do Ministério da Justiça e Segurança 

Pública, as funções de pregoeiro e de membro 
da equipe de apoio poderão ser 
desempenhadas por militares 

c) As compras e contratações de bens e serviços 
comuns, no âmbito da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, quando 
efetuadas pelo sistema de registro de preços 
previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, não poderão adotar a 
modalidade de pregão, conforme regulamento 
específico 

d) O prazo de validade das propostas será de 30 
(trinta) dias, se outro não estiver fixado no edital 

28) Leia o fragmento abaixo: 

“A indicação do gestor, pelo Pró-Reitor 

responsável pelas atividades objeto do Contrato, 

recairá sobre servidor da unidade. A designação será 

feita por _. O gestor do contrato, por 

força de atribuições formalmente estatuídas, tem 

particulares deveres que, se não cumpridos, poderão 

resultar em responsabilização civil, penal e 

administrativa. Se a comissão de sindicância ou de 

processo administrativo disciplinar concluir que a 

infração constitui ilícito penal, os autos serão 

encaminhados ao _ .” 

Assinale a alternativa que preencha 
corretamente as lacunas. 

a) Indicação / Comitê de ética 

b) Portaria / Ministério da Justiça 

c) Indicação / Chefe do Departamento 

d) Portaria / Ministério Público 

29) Normalmente o convênio envolve quatro fases 
que se desdobram em vários procedimentos. 
Assinale a alternativa que apresente 
corretamente a fase em que o interessado na 
celebração do convênio deverá apresentar 
razões que justifiquem a celebração do 
convênio. 

a) Proposição 

b) Formalização 

c) Execução 

d) Prestação de Contas 

30) Todo Contrato Administrativo precisa estar 
formalizado por escrito, de acordo com as 
exigências da Lei nº 8.666/1993. Em alguns 
casos o termo de contrato é facultativo, 
podendo ser substituído. Observados o 
princípio e os limites da razoabilidade, assinale 
a alternativa que não apresenta um tipo de 
instrumento que possa substituir o Contrato 

a) Carta-contrato 

b) Nota de empenho de despesa 

c) Autorização de compra 

d) Termo de compromisso homologado 
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31) Os "saldos de convênio" devem ser entendidos 
como os valores que restarem da aplicação no 
objeto do convênio. Assinale a alternativa 
incorreta a respeito dos Saldos de Convênio. 

a) Os saldos de convênios, terão que ser 
investidos, eis que, ante a sua não 
observância, poderá gerar o dever de 
devolução das receitas que seriam auferidas 
em razão do investimento financeiro, bem 
como o bloqueio da liberação de demais 
parcelas do convênio e, posteriormente, 
aplicados no objeto do convênio 

b) Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou 
extinção do convênio, acordo ou ajuste, os 
saldos financeiros remanescentes, inclusive os 
provenientes das receitas obtidas das 
aplicações financeiras realizadas, serão 
devolvidos à entidade ou órgão repassador dos 
recursos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) 
dias do evento 

c) Os saldos de convênio, enquanto não 
utilizados, devem ser aplicados, 
obrigatoriamente, em caderneta de poupança 
de instituição financeira oficial, se a previsão de 
uso for igual ou superior a dez meses 

d) Os saldos de convênio, enquanto não 
utilizados, devem ser aplicados em fundo de 
aplicação financeira de curto prazo ou 
operação de mercado aberto lastreada em 
títulos da dívida pública, quando a utilização 
dos mesmos se verificar em prazos menores 
que um mês 

32) Leia as afirmativas abaixo e de valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
( ) Para qualquer alteração contratual existe uma 

regra geral que deve ser respeitada: apresentar 
uma justificativa. 

(  ) Administração Pública pode unilateralmente 
alterar os contratos administrativos, quando 
houver modificação do projeto ou das 
especificações, para melhor adequação 
técnica aos seus objetivos. 

(  ) Em algumas condições específicas, é facultado 
à Administração Pública ultrapassar os limites 
de 80% (oitenta por cento) nas alterações 
contratuais qualitativas. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, F 
b) V, F, F 
c) F, F, F 
d) V, V, V

33) Em relação as cláusulas necessárias, assinale 
a alternativa que não a represente. 

a) o objeto e seus elementos característicos 
b) o regime de execução ou a forma de 

fornecimento 
c) o preço e as condições de pagamento 
d) a possibilidade de alteração unilateral do 

contrato pela Administração 

34) Com base nas observações referentes a 
Convênio, de valores Verdadeiro (V) ou Falso 
(F). 

(  ) É nulo e de nenhum efeito, o convênio verbal 
com a União ou com entidades da 
Administração Pública Federal. 

(  ) As alterações durante a vigência do convênio 
deverão ser feitas mediante Termo Aditivo, 
desde que não altere o objeto do mesmo. 

(  ) Assinarão, obrigatoriamente, o termo de 
convênio, os partícipes, três 
testemunhas devidamente qualificadas e o 
interveniente, se houver. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F, F, V 
b) F, V, F 
c) V, V, F 
d) V, F, V

35) Em relação aos Poderes Administrativos, dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

(  ) O poder disciplinar confere à administração o 
poder de examinar infrações cometidas por 
servidores públicos e demais pessoas com 
vínculo jurídico específico, sujeitas à disciplina 
administrativa. 

(  ) O poder hierárquico edita atos normativos com 
o intuito de ordenar genericamente os 
subordinados. 

(  ) O poder regulamentar da a administração o 
poder de limitar a liberdade individual em prol 
do interesse coletivo. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F, V, V 
b) V, V, F 
c) V, F, F 
d) F, V, F 

36) A Lei nº 8.429/92 apresenta três tipos de atos 
ímprobos na administração. Assinale abaixo a 
alternativa que não representa ato que atente 
contra os princípios da Administração Pública. 

a) Revelar fato ou circunstância de que tem 
ciência em razão das atribuições e que deve 
permanecer em segredo 

b) Frustrar a licitude de concurso público 
c) Revelar ou permitir que chegue ao 

conhecimento de terceiro, antes da respectiva 
divulgação oficial, teor de medida política ou 
econômica capaz de afetar o preço da 
mercadoria, bem ou serviço 

d) Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou 
locação de bem ou serviço por preço superior 
ao de mercado 
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37) Leia o texto abaixo sobre as formas de 

____________ 

____________

____________

Controle da Administração Pública: 
“O Controle é aquele realizado 

pelo parlamento com auxílio dos Tribunais de Contas. 
O Controle de analisa a compatibilidade 
da atuação administrativa com o ordenamento jurídico. 
E o Controle por é o poder de influência 
exercido pela Administração direta sobre as entidades 
descentralizadas.” 

Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas 
a) Legislativo / Legalidade / Vinculação 
b) Judiciário / Mérito / Vinculação 
c) Legislativo / Legalidade / Subordinação 
d) Judiciário / Mérito / Subordinação 

38) De acordo com os Princípios Orçamentários 

__________

__________

__________

assinale a alternativa incorreta. 
___________

___________
___________

a) O princípio da publicidade garante à qualquer 
interessado a transparência e pleno acesso às 
informações necessárias ao exercício da 
fiscalização sobre a utilização dos recursos 
arrecadados dos contribuintes 

b) O princípio da unidade orçamentária diz que 
todas as receitas e despesas devem estar 
contidas numa só lei orçamentária 

c) Para a obediência do princípio da uniformidade, 
os dados apresentados devem ser 
heterogêneos nos exercícios, no que se refere 
à classificação e, demais aspectos envolvidos 
na metodologia de elaboração do orçamento 

d) Pelo princípio da universalidade, todas as 
receitas e todas as despesas devem constar da 
lei orçamentária, não podendo haver omissão 

39) O fragmento a seguir se refere aos Princípios 
Constitucionais que orientam a Redação 
Oficial.

“Exige dos textos oficiais simplicidade, clareza, 
correção, e certos itens destacados ao longo da 
comunicação, como assunto, endereçamento de 
destino e de resposta, numeração dos parágrafos.” 

Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente a qual princípio o texto se refere. 
a) Eficiência 
b) Impessoalidade 
c) Legalidade 
d) Publicidade 

40) Em relação a elaboração de documentos 
oficiais, considere o excerto abaixo e assinale 
a alternativa correta. 

“Documento pelo qual o interessado solicita ao 
Poder Público reconhecimento sobre algo a que se 
julga com direito, ou concessão de algo que tenha 
amparo legal, para se defender de ato que o 
prejudique” 

a) Ofício 
b) Requerimento 
c) Carta 
d) Memorando 

41) Considere: 

“O sistema de Tribunais de Contas ou Conselho de 

Contas caracteriza-se por seu caráter . Em 

regra, possuem competência para e emitir 

 aos controlados. 

Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 

a) Colegiado / opinar / recomendações 
b) Unipessoal / punir / determinações compulsórias 
c) Colegiado / punir / determinações compulsórias 
d) Unipessoal / opinar / recomendações 

42) Analise: 

“No órgão o próprio administrador 

faz o controle sobre seus atos. Quando este controle 

ocorre nos órgãos da administração , é 

chamado . 

Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 

a) Administrativo / Direta / Autotutela 
b) Legislativo / Direta / Tutela 
c) Administrativo / Indireta / Tutela 
d) Legislativo / Indireta / Autotutela 

43) A Lei nº 4.320/64 regulamenta sobre os 
balanços públicos a serem elaborados pelas 
entidades públicas ao final de cada exercício 
financeiro. O art. 105 trata especificamente do 
Balanço Patrimonial. Assinale abaixo a 
alternativa que não constitui a estrutura do 
Balanço Patrimonial. 

a) Contas de Compensação 
b) Ativo Permanente 
c) Passivo Financeiro 
d) Saldo Financeiro 

44) A Lei de Responsabilidade Fiscal tem como 
pilares: o planejamento, a transparência, o 
controle e a responsabilização. Em relação a 
esses quatro pilares, assinale a alternativa 
incorreta. 

a) O planejamento consiste em determinar os 
objetivos e as ações, conciliando com os meios 
disponíveis para a sua execução 

b) O controle gerencia os procedimentos para 
garantir que o sistema tenha eficiência e 
agilidade, isentando a entidade das multas 
fiscais 

c) A transparência exige que todos os atos de 
entidades públicas sejam praticados com 
publicidade e com ampla prestação de contas 

d) A responsabilização é a obrigação de se 
prestar contas e responder por suas ações 
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45) A Lei n.º 12.232/10, originada do Projeto de Lei 
n.º 3.305/08, busca melhor técnica e maior 
transparência, trazendo novas regras 
normativas para regular o processo licitatório 
de serviços de publicidade prestados por 
agências de propaganda para a administração 
pública. Para tal prevê-se a criação de uma 
subcomissão técnica para analisar e julgar 
somente as propostas técnicas apresentadas 
pelos licitantes. Em relação a essa 
subcomissão, assinale a alternativa correta. 

a) A subcomissão técnica será composta por no 
mínimo 3 membros com formação em 
administração pública, sendo que pelo menos 
2/3 deles não poderão manter nenhum vínculo 
funcional ou contratual com o ente responsável 
pela licitação. Os membros da subcomissão 
serão escolhidos através de indicação, em 
sessão pública, de profissionais previamente 
cadastrados 

b) A subcomissão técnica será composta por no 
mínimo 3 membros com formação em 
comunicação, publicidade ou marketing, sendo 
que pelo menos 2/3 deles não poderão manter 
nenhum vínculo funcional ou contratual com o 
ente responsável pela licitação. Os membros 
da subcomissão serão escolhidos através de 
indicação, em sessão fechada, de profissionais 
previamente cadastrados 

c) A subcomissão técnica será composta por no 
mínimo 3 membros com formação em 
administração pública, sendo que pelo menos 
1/3 deles não poderão manter nenhum vínculo 
funcional ou contratual com o ente responsável 
pela licitação. Os membros da subcomissão 
serão escolhidos através de sorteio, em sessão 
pública, de profissionais previamente 
cadastrados 

d) A subcomissão técnica será composta por no 
mínimo 3 membros com formação em 
comunicação, publicidade ou marketing, sendo 
que pelo menos 1/3 deles não poderão manter 
nenhum vínculo funcional ou contratual com o 
ente responsável pela licitação. Os membros 
da subcomissão serão escolhidos através de 
sorteio, em sessão pública, de profissionais 
previamente cadastrados 

46) O Art. 2º da Lei Complementar 123/06 versa 
sobre o tratamento diferenciado e favorecido a 
ser dispensado às microempresas e empresas 
de pequeno porte. Assinale a alternativa 
correta sobre sua gestão.

a) Para tratar dos aspectos tributários: Comitê 
Gestor de Tributação das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte, vinculado ao 
Ministério da Fazenda, composto por 4 (quatro) 
representantes da Secretaria da Receita 
Federal e 4 (quatro) representantes da 
Secretaria da Receita Previdenciária, como 
representantes da União, 4 (quatro) dos 
Estados e do Distrito Federal e 4 (quatro) dos 
Municípios 

b) Para tratar dos demais aspectos: Fórum 
Permanente das Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte, com a participação dos 
órgãos federais competentes e das entidades 
vinculadas ao setor 

c) O Comitê Gestor tem por finalidade orientar e 
assessorar a formulação e coordenação da 
política nacional de desenvolvimento das 
microempresas e empresas de pequeno porte, 
bem como acompanhar e avaliar a sua 
implantação, será presidido e coordenado pelo 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior 

d) O Fórum Permanente elaborará seu regimento 
interno mediante resolução 

47) A Lei nº 13.019/14 institui as normas gerais 
para as parcerias entre a administração pública 
e organizações da sociedade civil, em regime 
de mútua cooperação, para a consecução de 
finalidades de interesse público e recíproco, 
mediante a execução de atividades ou de 
projetos previamente estabelecidos em planos 
de trabalho inseridos em termos de 
colaboração, em termos de fomento ou em 
acordos de cooperação. A respeito dos 
conceitos introduzidos pela Lei nº 13.019/14, 
assinale a alternativa incorreta. 

a) Cooperativas Sociais: pessoa jurídica de direito 
público definidas pela Lei nº 9.867 de 10 de 
novembro de 1999 

b) Acordo de Cooperação: instrumento jurídico a 
ser firmado para execução de serviço ou 
produto de interesse público proposto pela 
administração pública sem repasse de recursos 
financeiros 

c) Comissão de Monitoramento e Avaliação: 
órgão colegiado, com presença obrigatória de 
01 representante da administração pública 
responsável pelo monitoramento e avaliação 
da execução das parcerias 

d) Bens Remanescentes: são aqueles adquiridos 
com recursos financeiros para execução do 
objeto da parceria, mas que a ele não se 
incorporam 
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48) De acordo com o Código Civil Brasileiro 
assinale a alternativa incorreta. 

a) Comete ato ilícito aquele que pratica abuso de 
direito 

b) Atos ilícitos são fontes de obrigação, já que 
geram para o agente o dever de ressarcir o 
prejuízo causado 

c) A violação do direito pode ser acarretada por 
ação ou omissão do agente 

d) A conduta do agente pode ser positiva (ação) 
ou negativa (omissão), sendo que a positiva 
será necessária a prova da obrigatoriedade da 
conduta negativa que, caso tivesse sido 
praticada pelo agente, o dano teria sido evitado 

49) A Teoria da Responsabilidade Subjetiva ou da 
Culpa pressupõe que, em não havendo culpa, 
não há responsabilidade. Com base nesta 
informação, assinale a alternativa correta. 

a) Culpa é a violação intencional do dever de 
conduta 

b) A teoria da responsabilidade objetiva está 
fundada na necessidade de reparação do dano, 
ainda que cometido sem culpa 

c) Dolo é a violação do dever de conduta, sem 
intenção do agente 

d) No Dolo, a violação pode ser acarretada por 
imprudência, negligência ou imperícia 

50) Em relação as fontes no Direito Financeiro, 
assinale a alternativa incorreta. 

a) Receita Patrimonial resulta da exploração do 
patrimônio público 

b) Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (COFINS) é um exemplo de 
Contribuição econômica

c) Transferências Correntes são recursos 
recebidos de outras pessoas de Direito Público 
ou Privado, independemente da 
contraprestação direta de bens e serviços, 
destinados a atender despesas correntes 

d) São consideradas receitas correntes recursos 
recebidos em razão da cobrança de juros de 
mora, dívida ativa, multas em geral, e 
restituições 




