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CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 04/2019 

ANALISTA DE COMPRAS 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

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

50 (cinquenta) 
(dez) questões, 

e cinco). 
II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique 

o fiscal. 
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 
deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

assinatura, nada 

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.



 

  IBFC_11 3

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. 
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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 classificação de materiais é 
incorreto afirmar que: 
a) A classificação precisa abordar uma série de 

características de forma abrangente 
(Abrangência) 

b) A classificação deve ser flexível, ou seja, 
permitir interfaces entre os diversos tipos de 
classificação (Flexibilidade) 

c) A classificação deve ser simples, direta e 
objetiva (Praticidade) 

d) Enquanto a abrangência tem a ver com as 
características do material, a praticidade refere-
se à relação entre os tipos de classificação 

17) Leia as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A decisão da administração em relação ao 

estoque pode influenciar na satisfação do cliente. 
(  ) Manter os estoques elevados tem baixo custo e 

pode influenciar na maior satisfação do cliente. 
(  ) Manter os estoques baixos tem alto custo, e 

pode impactar negativamente na satisfação do 
cliente. 

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

18) Assinale a alternativa incorreta. 
a) Ao escolher o fornecedor, é necessário que se 

observe o preço, qualidade, capacidade 
operacional, serviços pós-venda, condições de 
pagamento e ética na negociação 

b) As estratégias de negociação devem buscar 
atender os interesses do comprador e fornecedor 

c) Um planejamento mal feito e a má administração 
de estoque pode prejudicar a “saúde” financeira 
da empresa 

d) O gestor de compras deve maximizar o uso dos 
recursos materiais na organização pública 
evitando desperdícios 

19) Os “Recursos” servem de base para o 
desempenho organizacional. Leia as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O recurso material pode ser definido como todo 

bem físico (tangível), empregado em uma 
organização. 

(  ) Equipamentos, componentes, sobressalentes, 
acessórios, veículos em geral, matérias-primas e 
outros itens empregados ou passíveis de emprego 
nas atividades dos órgãos e entidades públicas 
federais, independentemente de qualquer fator, 
são exemplos de recursos materiais. 

(  ) Pode-se entender como recursos patrimoniais, 
as riquezas da empresa, como os prédios, 
equipamentos, instalações e veículos. 

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

20) As compras, em uma organização, precisam 
ser estratégicas para que não causem 
problemas à empresa. Assinale a alternativa 
que apresenta uma ação que não prejudica a 
empresa. 
a) Compra realizada, após o tempo correto 
b) Compra realizada, além da quantidade 

necessária 
c) Compra realizada sem atributos de qualidade 
d) Compra realizada com base em planejamento 

estratégico 

21) Assinale a alternativa que não apresente uma 
das principais atribuições da área de materiais. 
a) Compra 
b) Programação da produção 
c) Contratação de Recursos Humanos 
d) Armazenamento 

22) Assinale a alternativa que apresenta de 
maneira correta e exclusiva, estratégias de 
compras. 
a) Visão, Objetivos estratégicos, Fatores Críticos 

de Sucesso, Indicadores de Desempenho 
b) Visão, Objetivos estratégicos, Carteira de 

Clientes, Indicadores de Desempenho 
c) Objetivos estratégicos, Plano de Compras a 

longo prazo, Indicadores de Desempenho, 
Carteira de Clientes 

d) Objetivos estratégicos, Fatores Críticos de Sucesso, 
Indicadores de Desempenho, Carteira de Clientes 

23) O Setor de Compras de uma empresa poderá 
ter suas atividades centralizadas ou 
descentralizadas. Nesse sentido analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F) 
(  ) Maior agilização na obtenção dos materiais é 

uma vantagem da Centralização. 
(  ) Melhor negociação em função do volume de 

compras é uma vantagem da Centralização. 
(  ) Procedimentos uniformes, possibilitando melhores 

controles é uma vantagem da Descentralização. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F, V, V 
b) V, V, F 
c) F, V, F 
d) V, F, V 

24) Em relação às atividades básicas da Área de 
Compras, assinale a alternativa incorreta. 
a) É fundamental que se faça sempre a avaliação 

dos fornecedores, assim como, o 
acompanhamento do desempenho destes 

b) O Processo de Compras conta com algumas 
etapas como: contato com fornecedores, 
solicitação de propostas de fornecedores, 
análise das propostas e negociação 

c) O acompanhamento dos preços não é uma 
atividade realizada pelo Setor de Compras, 
mas sim pelo Setor Financeiro 

d) No Diligenciamento se faz o acompanhamento 
de fornecedores e cancelamento de pedidos 
(quando necessário) 
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25) A resolução de problemas pode ser 
desenvolvida através da aplicação de algumas 
técnicas. Assinale a alternativa que não 

_____________ 

_______________ 

representa uma técnica de resolução de 
problemas. 
a) Mudar um membro do grupo, pois, às vezes o 

problema decorre de uma questão interpessoal 
b) Mudar as condições de negociação oferecendo 

uma vantagem adicional ou até mesmo 
alterando esquemas de pagamentos 

c) Não reagir às agressões com outras agressões 
d) Não fazer concessões, pois podem gerar 

consequências negativas 

26) Leia o excerto: 

“Algumas variáveis são essenciais para o sucesso 
das relações entre fornecedores e compradores. 

é uma promessa implícita que quando 
respeitada garantirá longevidade a parceria. 

facilita a criação de forças e laços 
estruturais para impedir o término da relação.” 

Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 

____________

______________

a) Compromisso / Vínculo Estrutural 
b) Vínculo Estrutural / Adaptação 
c) Adaptação / Compromisso 
d) Compromisso / Adaptação 

27) Com base na Lei nº 10.520/02 que rege o 
Pregão, assinale a alternativa correta. 
a) Poderá ser realizado o Pregão por meio da 

utilização de recursos de tecnologia da 
informação, nos termos de regulamentação 
específica 

b) A definição do objeto deverá ser precisa, 
suficiente e clara, vedadas especificações que, 
por excessivas, irrelevantes ou 
desnecessárias, limitem a competição 

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 fixado para a apresentação das 
propostas, contado a partir da publicação do 
aviso, não será inferior a 8 (oito) dias úteis 

28) O Contrato Administrativo precisa estar 
formalizado por escrito, de acordo com as 
exigências da Lei nº 8.666/1993, mas em alguns 
casos, o contrato é facultativo, e pode ser 
substituído. Assinale alternativa correta que 
apresenta um tipo de instrumento que pode 
substituir o contrato. 
a) email 
b) nota de empenho de despesa 
c) memorando 
d) ofício 

29) Em relação aos contratos de acordo com a Lei 
nº 8.666/1993, assinale a alternativa correta. 
a) Para qualquer alteração contratual é regra 

geral que se apresente uma justificativa 
b) Em nenhuma hipótese a Administração Pública 

pode unilateralmente alterar os contratos 
administrativos 

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

d) Os contatos administrativos, regem-se pelas 
regras e princípios de direito privado (direito 
Administrativo), ou seja, pelo Regime Jurídico 
Administrativo 

30) A respeito de compras segundo a Lei 8.666/93, 
assinale a alternativa incorreta 
a) 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 

b) As compras, sempre que possível, deverão 
atender ao princípio da padronização 

c) As compras, sempre que possível, deverão 
balizar-se pelos preços praticados no âmbito 
dos órgãos e entidades da Administração 
Privada 

d) As compras, sempre que possível, deverão ser 
processadas através de sistema de registro de 
preços 

31) A Lei nº 13.303/16 Dispõe sobre o Estatuto 
Jurídico da Empresa Pública, da sociedade de 
economia mista e de suas subsidiárias, no 
âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios. Nesse contexto, considere: 

“Os contratos com terceiros destinados à 
prestação de serviços às empresas públicas e às 
sociedades de economia mista, inclusive de engenharia 
e de publicidade, à aquisição e à locação de bens, à 
alienação de bens e ativos integrantes do respectivo 
patrimônio ou à execução de obras a serem integradas 
a esse patrimônio, bem como à implementação de ônus 
real sobre tais bens, serão precedidos de 

nos termos desta Lei, ressalvadas as 
hipóteses previstas nos arts. 29 e 30. O Poder 

poderá editar atos que estabeleçam 
regras de governança destinadas às suas respectivas 
empresas públicas e sociedades de economia mista 
que se enquadrem na hipótese do § 1º, observadas as 
diretrizes gerais desta Lei.” 

Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas 
a) Cotação / Administrativo 
b) Licitação / Administrativo 
c) Cotação / Executivo 
d) Licitação / Executivo 



 

  IBFC_11 7

32) De acordo com a Lei nº 13.303/16 os contratos 
devem conter cláusulas com sanções 
administrativas a serem aplicadas em 
decorrência de atraso injustificado na execução 
do contrato, sujeitando o contratado a multa de 
mora, na forma prevista no instrumento 
convocatório ou no contrato. Em relação as 
multas, analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A multa a que alude o artigo 82 (Das sanções 

administrativas) não impede que a empresa 
pública ou a sociedade de economia mista 
rescinda o contrato e aplique as outras sanções 
previstas nesta Lei. 

(  ) A multa, aplicada após regular processo 
administrativo, será descontada da garantia do 
respectivo contratado. 

(  ) Se a multa for de valor superior ao valor da 
garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, a 
qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela empresa pública 
ou pela sociedade de economia mista ou, 
ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 

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

33) O controle sobre os preços de produtos 
comprados é essencial, uma vez que, o lucro 
da empresa é altamente influenciado por eles. 
Com relação às regras da Cotação de Preços, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) Sempre negociar o primeiro preço 
b) Realizar pelo menos, três orçamentos 
c) Não ficar dependente de um único fornecedor 
d) Comprar sempre com o mesmo fornecedor 

para garantir benefícios devido a fidelidade 

34) Em relação à Gestão de Riscos com 
fornecedores, analise as afirmativas abaixo e 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A Gestão de Riscos de fornecedores é um 

trabalho preventivo no qual a empresa cria 
diversos cenários de possíveis perdas e 
estabelece processos e rotinas para evitar 
essas perdas. 

(  ) Uma das ferramentas para a Gestão de Riscos 
é conhecer seus fornecedores, pois assim é 
possível identificar quais problemas podem 
surgir. 

(  ) A Gestão de Risco está diretamente ligada à 
equipe de compras e, portanto não se envolve 
em equipes do financeiro, da controladoria e 
nem do jurídico. 

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 

35) Os Indicadores de Desempenho de Compras 
ajudam no monitoramento das metas. Com 
base nessa informação, considere: 

“O custo por pedido é um que 

pode mostrar se a empresa está gastando mais que o 

necessário. Para fazer esse cálculo, deve-se dividir 

 por __ _” 

Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 

a) Indicador administrativo / quantidade de 
pedidos realizada / montante total gasto no mês 

b) Indicador administrativo / montante total gasto 
no mês / quantidade de pedidos realizada 

c) Indicador financeiro / quantidade de pedidos 
realizada / montante total gasto no mês 

d) Indicador financeiro / montante total gasto no 
mês / quantidade de pedidos realizada 

36) Sobre as espécies tributárias, assinale a 
alternativa correta. 

a) A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão instituir os seguintes 
tributos: impostos; taxas, em razão do exercício 
do poder de polícia ou pela utilização, efetiva 
ou potencial, de serviços públicos específicos e 
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos 
a sua disposição; e contribuição de melhoria, 
decorrente de obras públicas 

b) Apenas a União poderá instituir os seguintes 
tributos: impostos; taxas, em razão do exercício 
do poder de polícia ou pela utilização, efetiva 
ou potencial, de serviços públicos específicos e 
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos 
a sua disposição; e contribuição de melhoria, 
decorrente de obras públicas 

c) A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão instituir os seguintes 
tributos: impostos; multas, em razão do 
exercício do poder de polícia ou pela utilização, 
efetiva ou potencial, de serviços públicos 
específicos e divisíveis, prestados ao 
contribuinte ou postos a sua disposição; e 
contribuição de melhoria, decorrente de obras 
públicas 

d) Apenas a União poderá instituir os seguintes 
tributos: impostos; multas, em razão do 
exercício do poder de polícia ou pela utilização, 
efetiva ou potencial, de serviços públicos 
específicos e divisíveis, prestados ao 
contribuinte ou postos a sua disposição; e 
contribuição de melhoria, decorrente de obras 
públicas 
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37) De acordo com as peculiaridades dos 
impostos, assinale a alternativa incorreta. 

a) O Imposto sobre Operações de Crédito, 
Câmbio e Seguro, e sobre Operações relativas 
a Títulos ou valores Mobiliários tem função 
extrafiscal, podendo ser utilizado como 
instrumento de política financeira 

b) O IOF, ICMS, ISS e IPI incidem sobre a 
produção e a circulação 

c) O Imposto sobre a Renda e Proventos de 
Qualquer Natureza é utilizado como 
instrumento de distribuição de renda. Sua 
função é fiscal, sendo considerado uma das 
principais fontes tributárias da União 

d) Não é facultado ao Poder Executivo, mesmo 
que atendidas as condições e os limites 
estabelecidos em lei, alterar alíquota do 
Imposto sobre Produtos Industrializados 

38) Sobre o perfil do Comprador leia o excerto a 
seguir: 

“Se a empresa decide pela verticalização, ou seja, 

______________

______________

________________ 

produzir internamente, ela ganha independência, mas 
perde flexibilidade. Se a decisão for pela 
horizontalização, ou seja, comprar de terceiros, tem-se 
a redução de custos.” 

Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente a característica do Perfil do 
Comprador imprescindível na situação 
apresentada para se tomar a decisão de maior 
vantagem para a empresa. 

a) Estrategista 
b) Idoneidade 
c) Iniciativa 
d) Objetividade 

39) O custo de um pedido de compras compõe-se 
de três fatores fundamentais. Considere as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F)

(  ) O custo da compra, incluindo-se nela a 
concorrência e a aprovação, ocorrem dentro do 
Departamento de Compras. 

(  ) O ato de verificação de falta, atendimento da 
requisição, recebimento e análise do produto 
entregue ocorrem dentro do Departamento 
Financeiro. 

(  ) O ato do pagamento de compra, verificar a 
procedência, efetuar pagamento de duplicatas e 
contabilidade ocorrem dentro do almoxarifado. 

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

40) Leia o trecho textual. 
“No caso da área de compras é comum a 

departamentalização de acordo com as seguintes 
funções: (função de apoio à atividade 
de compras que utiliza critérios específicos para a 
seleção de fornecedores), (efetuado 
por unidade administrativa responsável pelo 
recebimento das requisições de compras) e 

(onde geralmente tem-se uma 
unidade administrativa responsável que após a 
entrega, encaminha as faturas (notas fiscais) para 
pagamento).” 

Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 

a) Faturamento de pedidos / Processamento de 
compras / Diligenciamento de pedidos 

b) Processamento de Compras / Manutenção dos 
pedidos / Faturamento dos pedidos 

c) Manutenção do cadastro de fornecedores / 
Processamento de compras / Diligenciamento 
de pedidos 

d) Diligenciamento dos pedidos / Processamento de 
compras / Manutenção do cadastro de fornecedores 

41) A respeito dos responsáveis pela Licitação, 
assinale a alternativa incorreta. 

a) As Licitações realizadas na modalidade 
pregão serão conduzidas por pregoeiro com 
auxílio de equipe de apoio, designados pela 
autoridade competente dentre os servidores 
do órgão ou entidade promotora da Licitação

b) Consideram-se responsáveis pela Licitação os 
agentes públicos designados pela autoridade 
competente, por Ato Administrativo próprio 
(Portaria, por exemplo), para integrar Comissão 
de Licitação, ser pregoeiro ou para realizar 
Licitação na modalidade convite 

c) Comissão de Licitação é criada pela 
Administração com a função de receber, 
examinar e julgar todos os documentos e 
procedimentos relativos a licitações públicas 
nas modalidades leilão, concurso e pregão 

d) A Comissão de Licitação é constituída por, no 
mínimo, três membros, sendo pelo menos dois 
deles servidores qualificados pertencentes aos 
quadros permanentes dos Órgãos da 
Administração responsáveis pela Licitação 
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_____________ 

____________

____________

42) Considere o excerto a seguir: 

“ é a modalidade de licitação em 

que a disputa pelo fornecimento de bens ou 

serviços comuns é feita em sessão 

, ainda que virtual. Os licitantes 

após apresentação das propostas com os preços 

escritos têm a faculdade de reduzi-los mediante 

lances verbais ou via internet. Nesta modalidade 

de licitação a escolha da proposta é feita 

da análise da documentação.” 

Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas 

a) Pregão / pública / antes 
b) Leilão / pública / antes 
c) Leilão / particular / depois 
d) Pregão / particular / depois 

43) Quanto aos contextos de licitação, leia as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F).

(  ) A Lei 8.666/93, estabelece normas gerais sobre 
licitação e contratos administrativos pertinentes 
a obras, serviços, inclusive de publicidade, 
compras, alienações e locações no âmbito dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. 

(  ) Subordinam-se ao regime da Lei 8.666/93 as 
autarquias, as fundações públicas, as 
empresas públicas, as sociedades de 
economia mista e demais entidades 
controladas direta ou indiretamente pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios. 

(  ) Na fase externa o procedimento da licitação 
inicia-se na repartição interessada com a 
abertura de processo em que a autoridade 
competente determina sua realização, define 
seu objeto e indica os recursos hábeis para a 
defesa. 

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

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

44) Assinale a alternativa incorreta sobre os tipos 
de licitação mais utilizados para o julgamento 
das propostas. 

a) Os tipos mais utilizados são menor preço, 
melhor técnica e técnica e preço 

b) Os tipos de licitação “melhor técnica” ou 
“técnica e preço” serão utilizados 
exclusivamente para serviços de natureza, 
predominantemente intelectual, em especial na 
elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, 
supervisão e gerenciamento e, de engenharia 
consultiva em geral 

c) Em “melhor técnica” a proposta mais vantajosa 
para a administração é escolhida após 
negociação das condições ofertadas com a 
proponente melhor classificada 

d) É obrigatório aplicar o tipo de licitação “técnica 
e preço” na aquisição de bens e serviços de 
informática quando realizada na modalidade 
convite 

45) Considere os procedimentos para abertura do 
processo licitatório e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F).

(  ) Procedimento licitatório, caracteriza ato 
administrativo formal, praticado em qualquer 
esfera da Administração Pública. 

(  ) Na fase interna do procedimento de licitação 
pública será solicitado a aprovação da 
autoridade competente para início do processo 
licitatório, devidamente motivada e analisada 
sob a ótica da oportunidade, conveniência e 
relevância para o interesse público. 

(  ) Na fase interna do procedimento de licitação 
pública será solicitado elaboração de termo de 
referência, prévio e obrigatório nas licitações 
para contratação de bens e serviços comuns, 
em casos de concorrência, tomada de preços e 
convite. 

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

a) F, F, V 
b) V, V, F 
c) V, F, F 
d) F, V, F 
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46) Sobre terceirização na Administração Pública, 
assinale a alternativa correta. 

a) Algumas atividades serão terceirizadas pela 
Administração Pública mediante execução 
direta 

b) Atividades de conservação, limpeza, 
segurança, vigilância, transporte, informática, 
copeiragem, recepção, reprografia, 
telecomunicações e manutenção de prédios, 
equipamentos e instalações são exemplos de 
atividades que poderão ser terceirizadas pela 
Administração Pública 

c) A prestação de serviços terceirizados deve 
criar para a Administração contratante vínculo 
com os empregados da contratada que 
caracterize, dentre outros, subordinação direta, 
habitualidade ou pessoalidade 

d) Deve o objeto da contratação ser definido, 
exclusivamente como prestação de serviços e, 
deverá conter no instrumento contratual 
cláusulas que permitam a subordinação dos 
empregados do contratado à Administração 

____________

_____________ 

_____________

47) Sobre a relação entre a área de Gestão de 
Materiais e as demais áreas organizacionais, 

 

assinale a alternativa incorreta. 

a) A cúpula da organização determina a política 
de gestão de materiais da organização 

b) A Área de Recursos Humanos provê o 
ferramental humano à condução das tarefas de 
Gestão de Materiais 

c) Área de Informática provê o ferramental de 
sistemas de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC) que subsidiará as tarefas 
inerentes à Gestão de Materiais 

d) A Auditoria Interna provê os recursos 
necessários à aquisição de novos materiais 

48) Em relação a compras na Administração 
Pública, assinale a alternativa correta. 

a) As compras realizadas pela Administração 
Pública, devem atender ao princípio da 
equanimidade, sempre que possível, e serem 
processadas através de sistema de registro de 
preços 

b) Nenhuma compra poderá ser feita sem a 
devida caracterização do objeto e indicação 
dos recursos orçamentários para efetivação do 
pagamento 

c) As licitações públicas não devem ser 
processadas em conformidade com o mercado 
onde se realiza 

d) Compras feitas pela Administração Direta ou 
Indireta devem ser divulgadas trimestralmente 
em órgão de divulgação oficial ou em quadro de 
avisos de amplo acesso público 

49) Considere o excerto a seguir: 

“O princípio da vincula os licitantes 

e a Administração Pública às regras estabelecidas nas 

normas e princípios em vigor. Já o Princípio da 

significa dar tratamento igual a todos 

os interessados. E o princípio da 

busca simplificar procedimentos de rigorismos 

excessivos e de formalidades desnecessárias” 

Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas abaixo. 

a) Legalidade / Isonomia / Celeridade 

b) Vinculação ao Instrumento Convocatório / 
Celeridade / Impessoalidade 

c) Legalidade / Celeridade / Impessoalidade 

d) Vinculação ao Instrumento Convocatório / 
Isonomia / Celeridade 

50) Sobre as licitações, assinale a alternativa 
correta. 

a) Objetiva garantir a observância do princípio da 
isonomia e a selecionar a proposta mais 
vantajosa para a Administração, de maneira a 
assegurar oportunidade igual a todos os 
interessados e a possibilitar o comparecimento 
ao certame do maior número possível de 
concorrentes 

b) A Licitação será sempre sigilosa 

c) Os atos do processo não são acessíveis aos 
cidadãos 

d) Não deverá ser efetuada no local onde se situar 
a repartição interessada, salvo por motivo de 
interesse público, devidamente justificado 




