
CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO CONSELHO 
REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANALISTA DE LICITAÇÃO
Código: 202

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva e a questão dissertativa.
2.	 Use	a	Folha	de	Respostas	(versão	do	Candidato)	reproduzida	ao	final	deste	caderno	apenas	para	marcar	 

o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva e o Caderno Definitivo da questão dissertativa:

•	 Confira	seu	nome,	número	de	inscrição	e	cargo.
•	 Assine,	A TINTA,	no	espaço	próprio	indicado.

4. ATENÇÃO:	transcreva	no	espaço	apropriado	da	sua	FOLHA DE RESPOSTAS,	com	sua	caligrafia	usual,	
mantendo	as	letras	maiúsculas	e	minúsculas,	desconsiderando	aspas	e	autoria,	a	seguinte	frase:

“Mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros” Cora Coralina

ATENÇÃO:
FOLHAS DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TÊM VALIDADE.

5.	 Ao	transferir	as	respostas	para	a	Folha de Respostas:
•	 use	apenas	caneta	esferográfica	azul	ou	preta.
•	 preencha,	 sem	 forçar	 o	 papel,	 toda	 a	 área	 reservada	 à	 letra	 correspondente	 à	

resposta solicitada em cada questão.
•	 assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO	será	computada	se	houver	marcação	de	mais	de	uma	alternativa,	
questões não assinaladas ou rasuras. 

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
As Folhas de Respostas não	devem	ser	dobradas,	amassadas	ou	rasuradas.

ATENÇÃO:	Período	de	Sigilo	–	Não	será	permitido	ao	candidato	se	ausentar	em	definitivo	da	sala	de	provas	antes	de	decorrida	2	(duas)	horas	
do	início	das	provas.	Ao	terminar	a	Prova	Objetiva	de	múltipla	escolha	e	a	Questão	Dissertativa,	o	candidato	entregará	ao	fiscal	o	Caderno	
de	Questões,	a	Folha	de	Respostas	da	Prova	Objetiva	e	o	Caderno	Definitivo	de	Questão	Dissertativa,	devidamente	assinados	nos	locais	
apropriados.	O	candidato	não	poderá	 fazer	anotação	de	questões	ou	 informações	relativas	às	suas	respostas	no	Comprovante	Definitivo	
de	Inscrição	(CDI)	ou	em	quaisquer	outros	meios,	que	não	os	permitidos	no	Edital	e	especificados	na	capa	da	Prova.	O	tempo	de	duração	
das	provas	abrange	a	distribuição	das	provas,	assinatura	da	Folha	de	Respostas,	a	transcrição	das	respostas	do	Caderno	de	Questões	da	
Prova	Objetiva	e	da	Prova	Dissertativa	para	as	respectivas	Folhas	de	Respostas.	O	candidato	não	poderá	utilizar,	em	hipótese	alguma,	lápis,	
lapiseira,	corretivos,	borracha	ou	lápis-borracha	ou	outro	material	distinto	do	constante	no	item	10.4.11	do	Edital.	Será	proibido,	durante	a	
realização	das	provas,	fazer	uso	ou	portar,	mesmo	que	desligados,	telefone	celular,	relógios,	pagers,	beep,	agenda	eletrônica,	calculadora,	
walkman,	notebook,	palmtop,	gravador,	 transmissor	 /	 receptor	de	mensagens	de	qualquer	 tipo	ou	qualquer	outro	equipamento	eletrônico.	
Durante	o	período	de	realização	das	provas,	não	será	permitida	qualquer	espécie	de	consulta	ou	comunicação	entre	os	candidatos	ou	entre	
estes	e	pessoas	estranhas,	oralmente	ou	por	escrito,	assim	como	não	será	permitido	o	uso	de	livros,	códigos,	manuais,	impressos,	anotações	
ou	quaisquer	outros	meios.	Durante	o	período	de	realização	das	provas,	não	será	permitido	o	uso	de	óculos	escuros,	boné,	chapéu,	gorro,	
lenço	ou	similares.	As	instruções	constantes	no	Caderno	de	Questões	e	na	Folha	de	Respostas	das	Provas	Objetiva	e	da	Questão	Dissertativa,	
bem	como	as	orientações	e	 instruções	expedidas	pela	FUNDEP	durante	a	realização	das	provas,	complementam	o	Edital	e	deverão	ser	
rigorosamente	observadas	e	seguidas	pelo	candidato.	Ao	término	do	prazo	estabelecido	para	a	prova,	os	três	últimos	candidatos	deverão	
permanecer	na	sala	até	que	o	último	candidato	termine	sua	prova,	devendo	todos	assinar	a	Ata	de	Sala,	atestando	a	idoneidade	da	fiscalização	
das	provas,	retirando-se	da	sala	de	prova	de	uma	só	vez.

O Caderno de Questões e o Gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico  
<www.gestaodeconcursos.com.br>.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS



ATENÇÃO
Sr.(a)	Candidato(a),

Antes	 de	 começar	 a	 fazer	 a	 prova,	 confira	 se	 este	 caderno	 contém,	 ao	 todo,	 
40 (quarenta) questões	 de	 múltipla	 escolha,	 cada	 uma	 constituída	 de	 4	 (quatro)	
alternativas	 de	 respostas,	 assim	 distribuídas:	 10 (dez) questões de Língua  
Portuguesa,	 5 (cinco) questões de Raciocínio Lógico,	 5 (cinco) questões de 
Legislação, 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos e a questão 
dissertativa,	todas	perfeitamente	legíveis.

Havendo	algum	problema,	informe	imediatamente ao aplicador de provas para que ele 
tome	as	providências	necessárias.

Caso	não	observe	essa	recomendação,	não	lhe	caberá	qualquer	reclamação	ou	recursos	
posteriores.
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO:	Leia	o	 texto	a	seguir,	para	responder	às	
questões de 1 a 10.

No fundo, todos estamos nos transformando um 
pouco em gatos

“Você	acredita	que	os	patos	sabem	que	é	Natal?”	Essa	
foi	a	pergunta	que	meu	amigo	Miguel	me	 fez	em	uma	
véspera	 de	 Ano	 Novo,	 enquanto	 atravessávamos	 o	
Campo	de	São	Francisco,	em	Oviedo.	Nem	as	horas	nem	
o	frio	convidavam	a	ficar	lá	filosofando	sobre	o	assunto,	
mas	o	debate	continuou	ao	 longo	do	caminho.	Demos	
como	certo	que	os	peixes	nos	tanques	certamente	não;	
os	 patos	 e	 perus,	 talvez	 um	 pouco	 (tampouco	muito);	
mas os que certamente estavam a par eram os cães e os 
gatos	(não	entramos	na	fauna	selvagem,	já	que	o	trajeto	
era	curto.	Era	Oviedo,	não	Nova	York).

Anos	depois,	nós	dois	adotamos	uma	gata.	Na	quarta-feira	
de	manhã	eu	lhe	mandei	uma	mensagem	perguntando	
se	 Lola,	 a	 dele,	 sabia	 que	 algo	 estava	 acontecendo	
(obviamente,	 falando	 da	 crise	 do	 coronavírus).	 “Sim,	
sim,	 sim,	 mais	 carinhosa	 que	 nunca,	 se	 for	 possível.	
Alucinada	porque	estamos	o	dia	todo	em	casa”,	foi	sua	
resposta.

Mía e Atún	—	meus	gatos	—	também	estão	surpresos.	
Na	verdade,	fui	pegar	as	roupas	da	máquina	de	lavar	e,	
quando	saí,	encontrei	os	dois	me	esperando	no	corredor,	
sentados	juntos,	olhando	para	mim	com	cara	de	“ei,	por	
que	você	está	passando	o	dia	inteiro	em	casa?	Tem	algo	
a	 nos	 contar?”	Normalmente,	 quando	 chego	 em	 casa,	 
os	 dois	 vêm	me	 encontrar	 e	 me	 fazem	 um	 pouco	 de	
festa	(se	deitam	de	barriga,	se	esfregam	em	mim).	Estes	
dias	se	dedicam	a	me	seguir	pelo	apartamento,	como	se	
suspeitassem	de	meus	atos.	E	me	fazem	festa	quando	
saio	de	casa	para	levar	o	lixo	ou	ir	às	compras,	é	claro.	
Percebo	uma	 certa	 cara	 de	 insatisfação	quando	 veem	
que volto em cinco minutos.

Há	 quem	 diga	 que	 quem,	 como	 eu,	 convive	 com	
animais	e	esteja	um	pouco	fraco	da	cabeça	lhes	atribui	
capacidades	 humanas	 que	 eles	 não	 têm.	 Pode	 ser.	 
Mas	o	 fato	é	que	percebem	alguma	coisa.	Vamos	ver,	
você	não	precisa	ser	um	gênio	para	se	dar	conta	de	que	
seu	dono	está	há	trocentos	dias	sem	sair	de	casa,	de	que	
na	rua	só	se	vê	gente	com	cachorros	(falaremos	sobre	
isso	mais	tarde)	ou	que	se	pode	ouvir	perfeitamente	os	
pássaros	ou	os	sinos	das	igrejas.	Não	sei	como	é	com	
vocês,	mas,	comigo,	quando	choro,	Mía	se	aproxima	e	
coloca	sua	cara	contra	a	minha.	Não	sei	se	percebe	ou	o	
quê,	mas	as	mudanças	de	humor	chamam	sua	atenção.

Esses dias também estão servindo para conhecer melhor 
nossos	animais	de	estimação.	Os	donos	de	gatos	muitas	
vezes	 se	 perguntam	 o	 que	 eles	 fazem	 quando	 não	
estamos	em	casa.	Eu	já	te	digo:	dormem,	basicamente.	
Dormem	de	12	a	16	horas	por	dia.	Ou	seja,	são	seres	
quase	perfeitos	para	o	isolamento.	O	que	não	sei	é	se,	
quando	estou	em	casa,	param	de	 fazer	as	coisas	que	
normalmente	fazem.	Nos	últimos	dias	não	os	vi	arranhar	
o	 sofá	 em	nenhum	momento.	Talvez	 não	queiram	nos	
deixar	rastros.

Eles	 também	 estão	 se	 dando	melhor.	 Mía	 tem	 quatro	
anos	e	Atún,	dez	meses.	Passam	o	dia	às	turras.	Quando	
não	é	um,	é	o	outro.	Atún	tem	a	energia	da	infância	e	Mía	
é	diligentemente	sinuosa	para	criar	problemas:	sempre	
faz	 Atún	 parecer	 culpado.	 Ultimamente	 as	 brigas	 são	
mais	esporádicas.	Até	dormem	 juntos	e	 limpam	um	ao	
outro.

Mas,	cuidado,	isso	não	quer	dizer	que	vão	se	adaptar	às	
novas	circunstâncias.	Atún	me	acorda	todos	os	dias	às	
7h25,	ou	seja,	cinco	minutos	antes	do	que	o	despertador	
normalmente	 faz.	 Dizia	 Jim	 Davis:	 “Os	 gatos	 sabem	
instintivamente	 a	 hora	 exata	 em	 que	 seus	 donos	 vão	
acordar,	e	eles	os	acordam	dez	minutos	antes”.	Atún	me	
deixa	esses	cinco	minutos	de	cortesia,	mas,	mesmo	em	
confinamento,	ainda	continua	sendo	escrotamente	gato.

Porque	não	deixam	de	ser	gatos,	é	 claro.	Nos	últimos	
dias	comecei	um	jogo	de	xadrez	virtual,	mas	real,	com	
meu	amigo	Jaime.	Isto	é:	o	tabuleiro	é	físico,	e	enviamos	
fotos	um	ao	outro	com	os	movimentos	de	ambos,	de	tal	
forma	que	é	necessário	mover	as	brancas	e	as	pretas	 
(já	 deixo	 claro).	Bem,	agora	minha	 casa	é	um	xadrez.	
Uma	 torre	 no	 quarto,	 um	 peão	 no	 banheiro,	 o	 rei	
forçosamente	sob	cobertura	atrás	de	uma	planta	e	Mía,	
é	claro,	sentada	no	centro	do	tabuleiro,	entre	as	pretas	e	
as	brancas.	Xeque-Mate.

Também	 há	 dias	 para	 aprofundar	 o	 debate	 sobre	
se	 é	 melhor	 ter	 como	 mascote	 um	 cão	 ou	 um	 gato.	 
Não	vamos	nos	deixar	 levar	pela	euforia	do	momento.	
Hoje,	os	cães	são	um	bem	valioso,	porque	te	permitem	
sair	 a	 caminhar.	 Uma	 espécie	 de	 salvo-conduto.	
Tenho	amigos	que	saem	com	ele	cinco	vezes	por	dia.	 
Mas	 não	 são	 tempos	 de	 confronto,	 e	 sim	 para	 estar	
unidos.	Os	 cães,	 pelo	 que	me	 dizem,	 também	 surtam	
com	o	que	está	acontecendo.	Eles	só	veem	cães	na	rua	
e	os	parques	estão	fechados.	Também	não	é	preciso	ser	
um	 lince	 (felino)	 para	 perceber	 que	 está	 acontecendo	
alguma	 coisa.	 Da	 altivez	 que	 provém	 da	 convivência	
com	um	gato,	nós,	que	compartilhamos	a	vida	com	um,	
cumprimentamos	os	donos	de	cães	e	nos	congratulamos	
que	 os	 ajudem	 nessa	 situação	 que,	 mesmo	 que	 seja	
pequena,	 compensa	 de	 alguma	 forma	 por	 todo	 esse	
cair da cama e essas noites de chuva em que também é 
preciso	sair	à	rua.

São	dias	 estranhos.	De	24	horas	 em	casa.	Dos	gatos	
aparecendo nas reuniões de teletrabalho (e arrancando 
um	sorriso	dos	participantes),	e	 já	se	sabe	que	não	há	
nada	que	deva	ser	interposto	entre	a	atenção	de	um	e	o	
felino.	No	fundo,	todos	estamos	nos	transformando	um	
pouco	em	gatos.	Agora	sabemos	como	é	difícil	racionar	
as	visitas	à	geladeira-comedor	se	você	fica	o	dia	inteiro	
em	casa.	E	como	é	fácil	cair	no	sono	no	sofá	assim	que	
o	 dia	 de	 trabalho	 termina.	Mas	 são	 dias	 precisamente	
para	isso:	para	ser	gatos.	Não	é	uma	estratégia	tão	ruim:	
é	o	único	animal	que	conseguiu	dominar	a	internet	sem	
precisar	manejar	a	tecnologia.	Por	alguma	razão	estará	
dando tão certo para eles.

Disponível	em:	<https://bit.ly/2xwO2YZ>.	 
Acesso em: 27 mar. 2020 (Adaptado).
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QUESTÃO 1

O	tema	central	desse	texto	é:

A) Comparar	 cães	 e	 gatos	 de	 modo	 a	 identificar	
as principais características desses animais e 
determinar quais os melhores companheiros 
para	a	rotina	diária	das	pessoas.

B)	 Correlacionar	humanos	e	gatos	em	relação	aos	
hábitos	diários	em	tempos	de	quarentena,	o	que	
acaba	por	aproximar	as	duas	espécies.

C) Demonstrar	 como	 os	 felinos,	 especialmente	
os	 gatos,	 dominam	o	 ambiente	 em	que	 vivem,	
buscando	adequá-los	à	sua	rotina.

D)	 Explicitar	 características	 dos	 animais	 de	
companhia,	 expondo	 como	 eles	 possuem	
características	próximas	das	humanas.

QUESTÃO 2

Releia este trecho.

“[...]	 os	 patos	 e	 perus,	 talvez	 um	 pouco	 (tampouco 
muito);	[...]”

Em	relação	à	palavra	destacada,	considere	as	afirmativas	
a	seguir.

I.	 Trata-se	de	palavra	invariável.

II.	 Confere	ao	trecho	ideia	de	adição.

III.	 Confere	ao	trecho	ideia	de	negação.

Estão	corretas	as	afirmativas

A) I	e	II,	apenas.

B)	 I	e	III,	apenas.

C) II	e	III,	apenas.

D)	 I,	II	e	III.

QUESTÃO 3

Releia este trecho.

“Não	sei	como	é	com	vocês,	mas,	comigo,	quando	choro,	
Mía	se	aproxima	e	coloca	sua	cara	contra	a	minha.”

Assinale a alternativa em que a reescrita desse trecho 
não	está	de	acordo	com	a	norma-padrão.

A) Quando	choro,	não	sei	como	é	com	vocês,	mas,	
comigo,	 Mía	 se	 aproxima	 e	 coloca	 sua	 cara	
contra a minha.

B)	 Não	sei	como	é	com	vocês,	mas	comigo,	quando	
choro,	Mía	se	aproxima	e	coloca	sua	cara	contra	
a minha.

C) Quando	 choro,	 não	 sei	 como	 é	 com	 vocês,	
mas	comigo	Mía	se	aproxima	e	coloca	sua	cara	
contra a minha.

D)	 Não	sei	como	é	com	vocês	mas,	comigo,	quando	
choro,	Mía	se	aproxima	e	coloca	sua	cara	contra	
a minha.

QUESTÃO 4

Releia este trecho.

“[...]	 Mía	 é	 diligentemente sinuosa para criar  
problemas	[...]”

O	advérbio	destacado	nesse	trecho	indica	que	Mía	cria	
problemas	de	forma

A) zelosa.

B)	 negligente.

C) inconsequente.

D)	 prazerosa.

QUESTÃO 5

Releia este trecho.

“Porque	não	deixam	de	ser	gatos,	é	claro.”

Esse	 trecho	 pode,	 mantendo	 seu	 sentido	 original,	 
ser	reescrito	da	seguinte	forma:

A) Entretanto	não	deixam	de	ser	gatos,	é	claro.

B)	 Conquanto	não	deixam	de	ser	gatos,	é	claro.	

C) Porquanto	não	deixam	de	ser	gatos,	é	claro.	

D)	 Portanto	não	deixam	de	ser	gatos,	é	claro.	

QUESTÃO 6

Esse	texto	é,	predominantemente,	um(a)

A) reportagem.

B)	 crônica.

C) artigo	de	opinião.

D)	 notícia.

QUESTÃO 7

São	recursos	utilizados	no	texto,	exceto:	

A) Ironia.

B)	 Metáfora.

C) Linguagem	informal.

D)	 Onomatopeia.

QUESTÃO 8

Releia este trecho.

“[...]	 não	 são	 tempos	 de	 confronto,	 e	 sim	 para	 estar	
unidos.”

A	ideia	presente	na	conjunção	que	liga	as	orações	é

A) adversativa.

B)	 conclusiva.

C) consecutiva.

D)	 aditiva.
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QUESTÃO 9

Leia	a	tirinha	a	seguir.

Disponível	em:	<https://bit.ly/3aq5sW1>.	 
Acesso em: 27 mar. 2020.

O	 trecho	 do	 texto	 que	 corrobora	 o	 pensamento	 de	
Garfield	no	último	quadrinho	é:

A) “[...]	 é	 difícil	 racionar	 as	 visitas	 à	 geladeira-
comedor	se	você	fica	o	dia	inteiro	em	casa.”

B)	 “No	fundo,	todos	estamos	nos	transformando	um	
pouco	em	gatos.”

C) “[...]	 mesmo	 em	 confinamento,	 ainda	 continua	
sendo	escrotamente	gato.”

D)	 “Eu	 já	 te	digo:	dormem,	basicamente.	Dormem	
de	12	a	16	horas	por	dia.”

QUESTÃO 10

Releia este trecho.

“Atún	me	acorda	todos	os	dias	às	7h25,	ou seja,	cinco	
minutos	antes	do	que	o	despertador	normalmente	faz.”

A	locução	destacada

A) conclui o pensamento desenvolvido pelo autor.
B)	 reformula	o	que	foi	mencionado	antes	pelo	autor.
C) apresenta um novo ponto de vista do autor.
D)	 expõe	uma	opinião	pessoal	do	autor.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11

Osmar	 saiu	 de	 casa	 para	 fazer	 compras	 e	 passou	 no	
mercado,	no	açougue,	na	padaria	e	no	sacolão.	Sempre	
que	ia	a	um	desses	lugares,	ele	gastava	a	terça	parte	do	
que	possuía	e	ainda	pagava	R$	4,00	de	estacionamento	
em cada loja. 

Se,	ao	 concluir	 as	 compras,	 ele	ainda	 tinha	R$	12,00,	
qual	é	a	quantia	que	Osmar	tinha	ao	sair	de	casa?

A) R$	1	436,00.

B)	 R$	1	440,00.

C) R$	1	452,00.

D)	 R$	1	464,00.

QUESTÃO 12

Considere	 as	 sequências	 numéricas	 dispostas	 no	
diagrama	a	seguir.		

Os	números	que	substituem	corretamente	x	e	y	nesse	
diagrama	são,	respectivamente,	

A) 195 e 9.
B)	 195 e 15.
C) 196	e	14.
D)	 196	e	16.	

QUESTÃO 13

Em	 uma	 brincadeira,	 Pedro	 e	 Daniel	 construíram	
formas	geométricas	usando	palitos	de	fósforo	idênticos	
e	numerados	de	1	a	9.	Depois	de	construírem	a	figura	
representada	 a	 seguir,	 Daniel	 desafiou	 Pedro	 a	 retirar	
exatamente	 dois	 palitos	 de	 fósforo,	 de	 forma	 que	
ele	 obtivesse	 dois	 triângulos	 equiláteros,	 sem	 que	
sobrassem palitos. 

 

Para	que	Pedro	resolva	o	desafio	proposto	por	Daniel,	
ele	deverá	retirar	os	palitos	de	números

A) 3	e	6.
B)	 4 e 5. 
C) 7 e 8.
D)	 8 e 9.

QUESTÃO 14

O	 diretor	 de	 uma	 empresa	 vai	 promover	 três	 de	 seus	
funcionários:	um	a	gerente	e	os	outros	dois	a	supervisor	
e	coordenador	de	vendas,	 respectivamente.	Após	uma	
entrevista,	o	diretor	concluiu	que	19	funcionários,	dentre	
os	entrevistados,	tinham	o	perfil	adequado	às	vagas	e,	
seguindo	 a	 política	 da	 empresa,	 nenhum	 funcionário	
assumiria	mais	de	um	cargo.	

De	quantas	maneiras	distintas	o	diretor	poderá	escolher	
os	funcionários	que	ocuparão	as	vagas?	

A) 5 814 maneiras.
B)	 6	156	maneiras.
C) 6	498	maneiras.
D)	 6	859	maneiras.	
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QUESTÃO 15

Uma	 pessoa	 tem	 à	 sua	 frente	 cinco	 copos	 idênticos	
enfileirados.	Os	três	primeiros	estão	cheios,	e	os	outros	
dois,	vazios.	Essa	pessoa	deseja	posicionar	esses	copos	
de	modo	 que	 fiquem	 alternadamente	 cheios	 e	 vazios,	
movendo apenas um copo. 

Para	conseguir	o	que	deseja,	essa	pessoa	deverá:	

A) A	partir	da	direita,	trocar	o	primeiro	e	o	quarto	copo.	
B)	 A	partir	da	direita,	despejar	o	conteúdo	do	quarto	

copo no primeiro copo. 
C) A	partir	 da	esquerda,	 colocar	no	quinto	copo	o	

conteúdo	do	primeiro	copo. 
D)	 A	partir	 da	 esquerda,	 pegar	 o	 segundo	 copo	e	

colocar entre o quarto e o quinto copo. 

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 16

Considere	as	afirmativas	a	seguir	sobre	a	organização	
do Estado brasileiro:

I.	 Realizada	 mediante	 o	 controle	 externo,	 
a	 fiscalização	 do	 município	 é	 feita	 pelo	 poder	
legislativo	municipal.

II.	 É	 vedada	 a	 divisão	 do	 Distrito	 Federal	 e	 dos	
territórios	federais	em	municípios.

III.	 Os	subsídios	dos	governadores	e	vice-governadores	
e	dos	secretários	de	estado	são	fixados	por	lei	de	
inciativa	da	Câmara	dos	Deputados.

Segundo	 o	 que	 prevê	 a	 Constituição	 da	 República,	
está(ão)	correta(s)	a(s)	afirmativa(s)

A) I,	apenas.
B)	 I	e	II,	apenas.
C) II	e	III,	apenas.
D)	 I,	II	e	III.

QUESTÃO 17

Os	Conselhos	de	Medicina	não	têm	fins	lucrativos	e	suas	
fontes	de	renda	são	previstas	em	lei.	

Segundo	o	que	prevê	a	lei	que	dispõe	sobre	a	matéria,	
não integra	 a	 renda	 dos	 Conselhos	 Regionais	 de	
Medicina:

A) A	taxa	de	inscrição.
B)	 Parte	da	anuidade	paga	pelos	membros	inscritos	

no	Conselho	Regional.
C) Honorários	 resultantes	 de	 serviços	 de	

consultoria.
D)	 Subvenções	oficiais.

QUESTÃO 18

Uma	das	condições	para	o	exercício	 legal	da	Medicina	
é	 a	 inscrição	 do	 médico	 no	 Conselho	 Regional	 de	
Medicina	(CRM)	sob	cuja	jurisdição	se	achar	o	local	de	
sua atividade.

Considere	que	Pedro,	que	é	médico	e	inscrito	no	CRM	
do	Estado	X,	 onde	 exerce	 a	 profissão,	 pretende	 fazer	
um	 curso	 durante	 60	 dias	 no	Estado	Y,	 onde	 também	
exercerá	a	Medicina	no	mesmo	período.

Segundo	o	que	prevê	a	lei	que	dispõe	sobre	os	Conselhos	
de	Medicina,	é	correto	afirmar	que,	na	referida	situação,	
Pedro

A) não	 dependerá	 de	 nenhuma	medida	 junto	 aos	
citados	 conselhos,	 pois	 sua	 inscrição	 no	 CRM	
do	Estado	X	o	habilita	ao	exercício	da	Medicina	
em todo o país.

B)	 deverá	apresentar	sua	carteira	profissional	para	
ser	visada	pelo	presidente	do	CRM	do	Estado	Y.

C) terá	 que	 requerer	 a	 inscrição	 secundária	 no	
CRM	 do	 Estado	 Y	 para	 exercer	 a	 profissão	
nesse estado.

D)	 dependerá	de	autorização	do	Conselho	Federal	
de	Medicina	para	exercer	a	profissão	no	estado	Y.

QUESTÃO 19

A	 lei	 que	 dispõe	 sobre	 o	 exercício	 da	Medicina	 prevê	
as	atividades	que	só	podem	ser	exercidas	por	médico,	
razão por que é também conhecida como “Lei do Ato 
Médico”.	

Considere	as	seguintes	atividades	relativas	à	saúde:

I.	 Indicação	 de	 internação	 e	 alta	 médica	 nos	
serviços	de	saúde;

II.	 Atendimento	de	pessoa	sob	risco	de	morte;
III.	 Execução	 de	 sedação	 profunda,	 bloqueios	

anestésicos	e	anestesia	geral.	
Segundo	o	que	prevê	a	referida	 lei,	é(são)	atividade(s)	
privativa(s) de médico

A) I,	apenas
B)	 I	e	III,	apenas.
C) II	e	III,	apenas.
D)	 I,	II	e	III.	

QUESTÃO 20

Considere	a	seguinte	hipótese:	

Lúcio	 é	 conselheiro	 efetivo	 do	 Conselho	 Regional	 de	
Medicina	do	Estado	de	Minas	Gerais.

Segundo	o	que	dispõe	o	Regimento	Interno	do	referido	
Conselho,	é	incorreto	afirmar	que	

A) além	 de	 Lúcio,	 compõem	 o	 Conselho	 20	
conselheiros	efetivos	e	21	conselheiros	suplentes.

B)	 Lúcio	é	necessariamente	brasileiro.	
C) Lúcio	 foi	 necessariamente	eleito,	 em	escrutínio	

secreto,	pela	Assembleia-Geral.
D)	 o	mandato	de	Lúcio	como	conselheiro	é	de	cinco	

anos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ANALISTA DE LICITAÇÃO

QUESTÃO 21

Os	 pagamentos	 devidos	 pelas	 Fazendas	 Públicas	
federal,	estaduais,	distrital	e	municipais,	em	virtude	de	
sentença	judiciária,	 far-se-ão	exclusivamente	na	ordem	
cronológica	de	apresentação.

A	esse	respeito,	relacione	a	COLUNA	II	de	acordo	com	a	
COLUNA	I,	associando	os	tipos	de	débitos	e	créditos	aos	
devidos	 conceitos	 e	 procedimentos,	 conforme	 descrito	
no	Art.	100	da	Constituição	Federal	de	1988.

COLUNA I

1.	 As	dotações	orçamentárias	e	os	créditos	abertos

2.	 Expedição	dos	precatórios

3.	 Débitos	de	natureza	alimentícia

COLUNA II

(			)	Àqueles	 cujos	 titulares,	 originários	 ou	 por	
sucessão	 hereditária,	 tenham	 60	 anos	 de	
idade,	 ou	 sejam	 portadores	 de	 doença	 grave,	
ou	pessoas	com	deficiência,	assim	definidos	na	
forma	da	lei,	serão	pagos	com	preferência	sobre	
todos	os	demais	débitos,	até	o	valor	equivalente	
ao	triplo	fixado	em	lei,	admitido	o	fracionamento	
para	essa	finalidade,	sendo	que	o	restante	deve	
ser	pago	na	ordem	cronológica	de	apresentação	
do	precatório.

(			)	Deles	deve	ser	abatido,	a	título	de	compensação,	
valor correspondente aos débitos líquidos 
e	 certos,	 inscritos	 ou	 não	 em	 dívida	 ativa	 e	
constituídos	contra	o	credor	original	pela	Fazenda	
Pública	 devedora,	 incluídas	 parcelas	 vincendas	
de	 parcelamentos,	 ressalvados	 aqueles	 cuja	
execução	 esteja	 suspensa	 em	 virtude	 de	
contestação	administrativa	ou	judicial.

(			)	Devem	 ser	 consignados	 diretamente	 ao	 Poder	
Judiciário,	 cabendo	 ao	 Presidente	 do	 Tribunal	
que	 proferir	 a	 decisão	 exequenda	 determinar	 o	
pagamento	 integral	 e	 autorizar,	 a	 requerimento	
do	 credor	 e	 exclusivamente	 para	 os	 casos	 de	
preterimento	de	seu	direito	de	precedência	ou	de	
não	alocação	orçamentária	do	valor	necessário	à	
satisfação	do	seu	débito,	o	sequestro	da	quantia	
respectiva.

Assinale	a	sequência	correta.

A) 1 2 3

B)	 3 2 1

C) 2 3 1

D)	 2 1 3

QUESTÃO 22

Com	 relação	 às	 licitações	 e	 o	 disposto	 na	 Lei	 
nº	8.666/1993,	assinale	a	alternativa	incorreta.

A) A	 licitação	 é	 indispensável	 para	 a	 aquisição,	
por	 pessoa	 jurídica	 de	 direito	 público	 interno,	
de	 bens	 produzidos	 ou	 serviços	 prestados	 por	
órgão	ou	entidade	que	 integre	a	Administração	
Pública	 e	 que	 tenha	 sido	 criado	 para	 esse	 fim	
específico	 em	 data	 anterior	 à	 vigência	 da	 Lei	 
nº	 8.666/1993,	 desde	 que	 o	 preço	 contratado	
seja compatível com o praticado no mercado.

B)	 É	 dispensável	 a	 licitação	 para	 a	 construção,	 
a	 ampliação,	 a	 reforma	 e	 o	 aprimoramento	 de	
estabelecimentos	penais,	desde	que	configurada	
situação	de	grave	e	iminente	risco	à	segurança	
pública.	Assim	como	dispensável	 também	para	
a	 contratação	 de	 entidades	 privadas	 sem	 fins	
lucrativos,	 para	 a	 implementação	 de	 cisternas	
para	beneficiar	as	famílias	rurais	de	baixa	renda	
atingidas	pela	seca	ou	falta	regular	de	água.

C) O	 processo	 de	 dispensa,	 de	 inexigibilidade	
ou	 de	 retardamento	 das	 licitaçõe,	 deve	 ser	
instruído,	 no	 que	 couber:	 caracterização	 da	
situação	emergencial,	calamitosa	ou	de	grave	e	
iminente	risco	à	segurança	pública	que	justifique	
a	dispensa,	quando	for	o	caso;	razão	da	escolha	
do	 fornecedor	 ou	 executante;	 justificativa	 do	
preço;	e	documento	de	aprovação	dos	projetos	
de pesquisa aos quais os bens serão alocados.

D)	 Os avisos contendo os resumos dos editais das 
concorrências,	 das	 tomadas	 de	 preços,	 dos	
concursos	 e	 dos	 leilões,	 embora	 realizados	 no	
local	 da	 repartição	 interessada,	 deverão	 ser	
publicados	 com	 antecedência,	 no	 mínimo,	 por	
uma	vez	no	Diário	Oficial	da	União,	quando	se	
tratar	 de	 licitação	 feita	 por	 órgão	 ou	 entidade	
da	 Administração	 Pública	 Federal	 e	 de	 obras	
financiadas	parcial	ou	 totalmente	com	recursos	
federais.

QUESTÃO 23

Analise	 as	 afirmativas	 a	 seguir,	 relativas	 aos	 valores	
atualizados	das	modalidades	de	licitação,	de	acordo	com	
o	Decreto	nº	9.412/2018.

I.	 Para	 obras	 e	 serviços	 de	 engenharia	 na	
modalidade convite são admitidos valores até  
R$	330.000,00.

II.	 Para	 obras	 e	 serviços	 de	 engenharia	 na	
modalidade	 tomada	 de	 preços	 são	 admitidos	
valores	acima	de	R$	3.300.000,00.

III.	 Para	 compras	 e	 serviços,	 que	 não	 obras	 e	
serviços	 de	 engenharia,	 na	modalidade	 convite	
são	admitidos	valores	até	R$	176.000,00.

Estão	corretas	as	afirmativas

A) I	e	II,	apenas.

B)	 I	e	III,	apenas.

C) II	e	III,	apenas.

D)	 I,	II	e	III.
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QUESTÃO 24

Analise	 as	 afirmativas	 a	 seguir,	 relativas	 às	 regras	
específicas	aplicáveis	a	itens	relacionados	à	inovação	e	
à	pesquisa,	conforme	disposto	na	Lei	nº	8.666/1993.

I.	 Nos	processos	de	licitação,	pode	ser	estabelecida	
margem	 de	 preferência	 para	 produtos	
manufaturados	 e	 para	 serviços	 nacionais	 que	
atendam a normas técnicas brasileiras.

II.	 Para	 os	 serviços	 nacionais	 resultantes	 de	
desenvolvimento	e	inovação	tecnológica	realizados	
no	 país,	 pode	 ser	 estabelecida	 margem	 de	
preferência	adicional	àquela	prevista	em	lei.

III.	 Nos	processos	de	licitação,	pode	ser	estabelecida	
margem	 de	 preferência	 para	 bens	 e	 serviços	
produzidos ou prestados por empresas que 
comprovem	 cumprimento	 de	 reserva	 de	 cargos	
para	pessoa	com	deficiência.

Estão	corretas	as	afirmativas

A) I	e	II,	apenas.
B)	 I	e	III,	apenas.
C) II	e	III,	apenas.
D)	 I,	II	e	III.

QUESTÃO 25

Analise	as	afirmativas	a	seguir	sobre	as	modalidades	de	
licitações	definidas	na	Lei	nº	8.666/1993	e	assinale	com	
V	as	verdadeiras	e	com	F	as	falsas.

(			)	Concorrência	 é	 a	 modalidade	 de	 licitação	
entre interessados devidamente cadastrados 
para	 escolha	 que,	 na	 fase	 inicial	 de	 habilitação	
preliminar,	 comprovem	 possuir	 os	 requisitos	
mínimos	de	qualificação	exigidos	no	edital	 para	
execução	de	seu	objeto.

(			)	Tomada	 de	 preços	 é	 a	modalidade	 de	 licitação	
entre interessados devidamente cadastrados 
ou	que	atendem	a	 todas	as	 condições	exigidas	
para	cadastramento	até	o	 terceiro	dia	anterior	à	
data	do	recebimento	das	propostas,	observada	a	
necessária	qualificação.

(			)	Convite	 é	 a	 modalidade	 de	 licitação	 entre	
interessados	 do	 ramo	 pertinente	 ao	 seu	 objeto,	
cadastrados	 ou	 não,	 escolhidos	 e	 convidados	
em	 número	 mínimo	 de	 3	 (três)	 pela	 unidade	
administrativa,	a	qual	afixará,	em	local	apropriado,	
cópia	do	instrumento	convocatório.

(			)	Concurso	 é	 a	 modalidade	 de	 licitação	 entre	
interessados devidamente cadastrados para 
escolha	 de	 trabalho	 técnico,	 científico	 ou	
artístico,	 mediante	 a	 instituição	 de	 prêmios	 ou	
remuneração	aos	vencedores,	conforme	critérios	
constantes	de	edital	publicado	na	imprensa	oficial	
com	antecedência	mínima	de	45	dias.

Assinale	a	sequência	correta.

A) V F V F
B)	 F V F V
C) V F F V
D)	 F V V F

QUESTÃO 26

De	 acordo	 com	 a	 Lei	 nº	 8.666/1993,	 assinale	 a	
alternativa	que	não	se	caracteriza	como	documentação	
relativa	 à	 habilitação	 jurídica	 exigida	 dos	 interessados	
nas	licitações,	conforme	o	caso.

A) Ato	 constitutivo,	 estatuto	ou	 contrato	 social	 em	
vigor,	devidamente	registrado,	em	se	tratando	de	
sociedades	comerciais,	e,	no	caso	de	sociedades	
por	 ações,	 acompanhado	 de	 documentos	 de	
eleição	de	seus	administradores.

B)	 Decreto	 de	 autorização,	 em	 se	 tratando	
de	 empresa	 ou	 sociedade	 estrangeira	 em	
funcionamento	 no	 país,	 e	 ato	 de	 registro	 ou	
autorização	 para	 funcionamento	 expedido	 pelo	
órgão	competente,	quando	a	atividade	assim	o	
exigir.

C) Cédula	 de	 identidade,	 registro	 comercial,	 
no	 caso	 de	 empresa	 individual	 e	 inscrição	 do	
ato	 constitutivo,	 no	 caso	 de	 sociedades	 civis,	
acompanhada	de	prova	de	diretoria	em	exercício.

D)	 Prova	de	inscrição	no	cadastro	de	contribuintes	
estadual	 ou	 municipal,	 se	 houver,	 relativo	 ao	
domicílio	ou	sede	do	licitante,	pertinente	ao	seu	
ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual.

QUESTÃO 27

Analise	 as	 seguintes	 afirmativas	 sobre	 os	 critérios,	
procedimentos	 e	 julgamentos	 das	 licitações,	 segundo	
a	Lei	nº	8.666/1993	e	assinale	com	V	as	verdadeiras	e	
com	F	as	falsas.

(			)	O	 procedimento	 da	 licitação	 é	 iniciado	 com	 a	
abertura	de	processo	administrativo,	devidamente	
autuado,	 protocolado	 e	 numerado,	 contendo	 a	
autorização	 respectiva,	 a	 indicação	 sucinta	 de	
seu	objeto	e	do	recurso	próprio	para	a	despesa.

(			)	Sempre	que	o	valor	estimado	para	uma	licitação	
ou	 para	 um	 conjunto	 de	 licitações	 simultâneas	
ou	 sucessivas	 for	 inferior	 ao	 limite	 previsto	 em	
Lei,	 o	 processo	 licitatório	 deve	 ser	 iniciado,	
obrigatoriamente,	com	uma	audiência	pública.

(			)	Licitações	sucessivas	com	objetos	similares	são	
aquelas em que o edital subsequente tem uma 
data	anterior	a	cento	e	vinte	dias	após	o	término	
do	contrato	resultante	da	licitação	antecedente.

(			)	O	 edital	 deve	 conter	 no	 preâmbulo	 o	 número	 
de	 ordem	 em	 série	 semestral,	 o	 nome	
da	 repartição	 interessada	 e	 de	 seu	 setor,	 
a	modalidade,	o	regime	de	execução	e	o	tipo	da	
licitação,	a	menção	de	que	deve	ser	 regida	por	
esta	Lei,	o	local,	dia	e	hora	para	recebimento	da	
documentação	e	proposta,	bem	como	para	início	
da abertura dos envelopes.

Assinale	a	sequência	correta.

A) V F V F

B)	 F V F V

C) V F F V

D)	 F V V F 
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QUESTÃO 28

De	 acordo	 com	 a	 fase	 preparatória	 e	 a	 fase	 externa	
do	pregão	descritas	na	Lei	 nº	 10.520/2002,	assinale	a	
alternativa que não se caracteriza como procedimentos 
da modalidade.

A) A	 autoridade	 competente	 designa,	 dentre	 os	
servidores	 do	 órgão	 ou	 entidade	 promotora	
da	 licitação,	 o	 pregoeiro	 e	 respectiva	 equipe	
de	 apoio,	 cuja	 atribuição	 inclui,	 dentre	 outras,	 
o recebimento das propostas e lances.

B)	 Autoridade	 competente	 justifica	 a	 necessidade	
de	 contratação	 e	 define	 o	 objeto	 do	 certame,	
as	 exigências	 de	 habilitação,	 os	 critérios	 de	
aceitação	 das	 propostas,	 as	 sanções	 por	
inadimplemento	e	as	cláusulas	do	contrato.

C) Declarado	o	vencedor,	qualquer	licitante	poderá	
manifestar	imediata	e	motivadamente	a	intenção	
de	recorrer,	quando	lhe	será	concedido	o	prazo	
de	sete	dias	para	apresentação	das	 razões	do	
recurso.

D)	 No	dia,	hora	e	 local	designados,	será	realizada	
sessão	pública	para	recebimento	das	propostas,	
devendo	 o	 interessado,	 ou	 seu	 representante,	
identificar-se	 e,	 se	 for	 o	 caso,	 comprovar	 a	
existência	 dos	 necessários	 poderes	 para	
formulação	de	propostas.

QUESTÃO 29

Analise	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 sobre	 a	 capacitação	 e	
competitividade	 do	 setor	 de	 informática	 e	 automação	
em	 conformidade	 com	 a	 Lei	 nº	 8.248/1991	 e	 assinale	 
com	V	as	verdadeiras	e	com	F	as	falsas.

(			)	As	 compras	 de	 máquinas,	 equipamentos,	
aparelhos e instrumentos produzidos no país 
não são isentas do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) realizadas pelo Conselho 
Nacional	 de	 Desenvolvimento	 Científico	 e	
Tecnológico	(CNPq).

(			)	Matérias-primas	 e	 produtos	 intermediários	
comprados	 por	 entidades	 sem	 fins	 lucrativos	
ativas	 no	 fomento,	 coordenação	 ou	 execução	
de	programa	de	pesquisa	científica	devidamente	
credenciadas são isentas do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI).

(			)	Para	os	 fins	da	Lei	nº	8.248/1991,	a	doação	de	
bens	e	serviços	de	tecnologias	da	 informação	e	
comunicação	 não	 é	 considerada	 uma	 atividade	
caracterizada de pesquisa e de desenvolvimento.

(			)	Aparelhos	 telefônicos	 por	 fio,	 conjugados	
ou	 não	 com	 aparelho	 telefônico	 sem	 fio,	 que	
incorporem	 controle	 por	 técnicas	 digitais,	 não	
são	considerados	como	bens	de	 tecnologias	da	
informação	e	comunicação.

Assinale	a	sequência	correta.

A) V F V F

B)	 F V F V

C) V F F V

D)	 F V V F

QUESTÃO 30

Com	relação	ao	Decreto	nº	5.906/2006	e	à	capacitação	
e	competitividade	do	setor	de	tecnologias	da	informação,	
assinale a alternativa incorreta.

A) Os	 Ministérios	 do	 Desenvolvimento,	 Indústria	
e	 Comércio	 Exterior,	 da	 Fazenda,	 da	 Ciência	
e	 Tecnologia	 e	 da	 Economia	 divulgarão,	 
a	cada	quatro	anos,	relatórios	com	os	resultados	
financeiros,	econômicos	e	técnicos	advindos	da	
aplicação	do	Decreto	nº	5.906/2006	no	período.

B)	 A	 isenção	 ou	 redução	 do	 imposto	 somente	
contempla	os	bens	de	informática	e	automação	
relacionados	 pelo	 Poder	 Executivo,	 produzidos	
no	 país	 conforme	 Processo	 Produtivo	 
Básico	–	PPB	estabelecido	em	portaria	conjunta	
dos	 Ministros	 de	 Estado	 do	 Desenvolvimento,	
Indústria	 e	 Comércio	 Exterior	 e	 da	 Ciência	 e	
Tecnologia.

C) São considerados bens ou produtos 
desenvolvidos	 no	 país	 bens	 de	 informática	 e	
automação	 tais	 como	 componentes	 eletrônicos	
a	 semicondutor,	 optoeletrônicos,	 programas	
para	 computadores,	 máquinas,	 equipamentos	
e	 dispositivos	 de	 tratamento	 da	 informação	 e	
respectiva	 documentação	 técnica	 associada	
(software).

D)	 O	Ministério	da	Ciência	e	Tecnologia	divulgará,	
anualmente,	 o	 total	 dos	 recursos	 financeiros	
aplicados	pelas	empresas,	habilitadas	à	fruição	
da	 isenção	 ou	 redução	 do	 Imposto	 sobre	
Produtos	 Industrializados	 (IPI),	 nas	 instituições	
de pesquisa e desenvolvimento devidamente 
credenciadas.

QUESTÃO 31

Considerando	os	dispositivos	do	Decreto	nº	7.174/2010	
sobre	a	contratação	de	bens	e	serviços,	é	correto	afirmar:

A) Pode	ser	assegurada	preferência	na	contratação,	
para	 fornecedores	 de	 bens	 e	 serviços	 com	
tecnologia	desenvolvida	no	país	e	produzidos	de	
acordo	com	o	Processo	Produtivo	Básico	(PPB),	
na	forma	definida	pelo	Poder	Legislativo	Federal.

B)	 Para	 a	 contratação	 de	 bens	 e	 serviços	 de	
informática	 e	 automação,	 deve	 ser	 adotada	 a	
licitação	“menor	preço”,	conforme	disciplinado	no	
Decreto,	 ressalvadas	as	hipóteses	de	dispensa	
ou	inexigibilidade	previstas	na	legislação.

C) Somente	 no	 julgamento	 das	 propostas	 nas	
licitações	tipo	técnica	devem	ser	desclassificadas	
as	 propostas	 que	 não	 obtiverem	 a	 pontuação	
técnica	mínima	exigida	no	edital.

D)	 Os	 Ministérios	 do	 Planejamento,	 Orçamento	
e	 Gestão	 e	 o	 da	 Ciência	 e	 Tecnologia	 podem	
expedir	 instruções	 complementares	 para	 a	
execução	deste	Decreto.
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QUESTÃO 32

Analise	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 sobre	 a	 atuação	
do	 Grupo	 Técnico	 Interministerial	 de	 Análise	 de	
Processos	Produtivos	Básicos	de	acordo	com	o	Decreto	 
nº	5.906/2006	e	assinale	com	V	as	verdadeiras	e	com	F	
as	falsas.

(			)	 Compete	 ao	 Grupo	 Técnico	 Interministerial	 de	
Análise	de	Processos	Produtivos	Básicos	examinar,	
emitir	 parecer	 e	 propor	 ao	Ministro	 de	Estado	da	
Economia	 e	 ao	 Ministro	 de	 Estado	 da	 Ciência,	
Tecnologia,	 Inovações	e	Comunicações	a	 fixação	
ou	a	alteração	dos	processos	produtivos	básicos.

(			)	Os	 membros	 do	 Grupo	 Técnico	 Interministerial	
de	Análise	de	Processos	Produtivos	Básicos	que	
se	 encontrarem	 no	 Distrito	 Federal	 se	 reunirão	
presencialmente	ou	por	meio	de	videoconferência,	
a	critério	do	seu	Coordenador,	e	os	membros	que	
se	encontrarem	em	outros	entes	federativos	não	
precisarão participar da reunião.

(			)	A	participação	no	Grupo	Técnico	 Interministerial	
de	 Análise	 de	 Processos	 Produtivos	 Básicos	
deve	 ser	 considerada	 prestação	 de	 serviço	
público	relevante,	diante	disso,	representará	uma	
atividade não remunerada.

(			)	A	 fiscalização	 da	 execução	 dos	 processos	
produtivos	 básicos	 deve	 ser	 efetuada	 pelo	
Ministério	 do	 Desenvolvimento,	 Indústria	 e	
Comércio	Exterior	ou	pelo	Ministério	da	Ciência	
e	Tecnologia,	que	elabora,	ao	final,	um	laudo	de	
fiscalização	específico.

Assinale	a	sequência	correta.

A) V F V F
B)	 F V F V
C) V F F V
D)	 F V V F

QUESTÃO 33

Os	 contratos	 administrativos	 das	 licitações	 da	
Administração	Pública	regulam-se	pelas	suas	cláusulas	
e	 pelos	 preceitos	 de	 direito	 público,	 aplicando-se	 a	
eles,	 supletivamente,	 os	 princípios	 da	 teoria	 geral	 dos	
contratos	e	as	disposições	de	direito	privado.

Com	 relação	às	normas	para	 licitações	e	 contratos	da	
Administração	 Pública	 conforme	 a	 Lei	 nº	 8.666/1993,	
assinale a alternativa correta.

A) A	 garantia	 prestada	 pelo	 contratado	 deve	 ser	
liberada	 ou	 restituída	 durante	 a	 execução	 do	
contrato	 e,	 quando	 em	 dinheiro,	 atualizada	
monetariamente.

B)	 A	 publicação	 resumida	 do	 instrumento	 de	
contrato ou de seus aditamentos na imprensa 
oficial	é	condição	dispensável	para	sua	eficácia.

C) Publicações	 referentes	 a	 adiamentos	
dos contratos serão providenciadas pela 
Administração	 até	 o	 quinto	 dia	 útil	 do	 mês	
seguinte	ao	de	sua	assinatura.

D)	 O	 instrumento	 de	 contrato	 é	 obrigatório	
somente	 no	 caso	 de	 concorrência,	 bem	 como	
nas	 dispensas	 e	 inexigibilidades	 com	 preços	
compreendidos nos limites da modalidade.

QUESTÃO 34

Analise	as	afirmativas	a	seguir	sobre	o	Código	de	Ética	
Profissional	do	Servidor	Público	Civil	do	Poder	Executivo	
Federal,	 conforme	 definido	 no	 Decreto	 nº	 1.171/1994,	 
e	assinale	com	V	as	verdadeiras	e	com	F	as	falsas.

(			)	A	 moralidade	 da	Administração	 Pública	 não	 se	
limita	à	distinção	entre	o	bem	e	o	mal,	devendo	
ser	 acrescida	 da	 ideia	 de	 que	 o	 fim	 é	 sempre	
o	 bem	 comum.	 O	 equilíbrio	 entre	 a	 legalidade	
e	 a	 finalidade,	 na	 conduta	 do	 servidor	 público,	
é que pode consolidar a moralidade do ato 
administrativo.

(			)	A	 função	 pública	 deve	 ser	 tida	 como	 exercício	
profissional	 e,	 portanto,	 se	 desintegra	 da	 vida	
particular	 de	 cada	 servidor	 público.	 Assim,	 os	
fatos	e	atos	verificados	na	conduta	do	dia	a	dia	
em sua vida privada não poderão acrescer ou 
diminuir o seu bom conceito na sua vida e carreira 
funcional.

(			)	A	 remuneração	 do	 servidor	 público	 é	 custeada	
pelos	 tributos	pagos	direta	ou	 indiretamente	por	
todos,	até	por	ele	próprio,	e	por	isso	se	exige,	como	
contrapartida,	que	a	moralidade	administrativa	se	
integre	 no	 Direito,	 como	 elemento	 indissociável	
de	sua	aplicação	e	de	sua	finalidade,	erigindo-se,	
como	consequência,	em	fator	de	legalidade.

(			)	Não	 cabe	 à	 Comissão	 de	 Ética	 a	 tarefa	 de	
fornecer	 os	 registros	 sobre	 a	 conduta	 ética	 e	
profissional	 dos	 servidores	 aos	 organismos	
encarregados	 da	 execução	 do	 quadro	 de	
carreira	dos	servidores,	para	o	efeito	de	 instruir	
e	 fundamentar	 promoções	 e	 para	 execução	 de	
todos	 os	 demais	 procedimentos	 próprios	 da	
carreira	dos	servidores	públicos.

Assinale	a	sequência	correta.

A) V F V F
B)	 F V F V
C) V F F V
D)	 F V V F

QUESTÃO 35

Com	relação		aos	prazos	que	regulamentam	a	licitação,	
na	 modalidade	 pregão,	 na	 forma	 eletrônica,	 para	 a	
aquisição	de	bens	e	a	contratação	de	serviços	comuns,	
dispostos	 no	 Decreto	 nº	 10.024/2019,	 assinale	 a	
alternativa incorreta.

A) No	 modo	 de	 disputa	 fechado,	 o	 edital	 deve	
prever	intervalo	mínimo	de	diferença	de	valores	
ou	de	percentuais	entre	lances,	intermediários	e	
que	cobrirem	a	melhor	oferta.

B)	 No	modo	de	disputa	aberto	e	fechado,	a	etapa	de	
envio	de	lances	da	sessão	pública	tem	duração	
de quinze minutos.

C) Na	hipótese	de	não	haver	licitante	classificado	na	
etapa	de	lance	fechado	que	atenda	às	exigências,	
o	pregoeiro	pode,	mediante	justificativa,	admitir	o	
reinício da etapa.

D)	 Na	hipótese	do	 sistema	eletrônico	 desconectar	
para	o	pregoeiro	durante	o	envio	de	 lances	da	
sessão	 pública	 e	 permanecer	 acessível	 aos	
licitantes,	os	lances	serão	recebidos.
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QUESTÃO 36

Com	relação	à	formalização	dos	contratos	de	acordo	com	
o	disposto	na	Lei	nº	8.666/1993,	assinale	a	alternativa	
incorreta.

A) Nos	 casos	 de	 compra	 com	 entrega	 imediata	 e	
integral	 dos	 bens	 adquiridos,	 dos	 quais	 não	
resultem	obrigações	futuras,	inclusive	assistência	
técnica,	 é	 dispensável	 o	 “termo	 de	 contrato”,	 
a	critério	da	Administração	e	independentemente	
de seu valor.

B)	 É permitido a qualquer licitante o conhecimento 
dos termos do contrato e do respectivo processo 
licitatório	e,	a	qualquer	interessado,	a	obtenção	
de	 cópia	 autenticada,	 mediante	 o	 pagamento	
dos emolumentos devidos.

C) A	Administração	deve	convocar	 regularmente	o	
interessado	 para	 assinar	 o	 termo	 de	 contrato,	
dentro	 do	 prazo	 e	 condições	 estabelecidos,	
sob	pena	de	decair	o	direito	à	contratação,	sem	
prejuízo	das	sanções	previstas.

D)	 Decorridos	 90	 (noventa)	 dias	 da	 data	 da	
entrega	das	propostas,	sem	convocação	para	a	
contratação,	 os	 licitantes	 ficarão	 liberados	 dos	
compromissos	assumidos	e	os	contratos	regidos	
pela	Lei	poderão	ser	alterados,	com	as	devidas	
justificativas.

QUESTÃO 37

As	 contratações	 de	 serviços	 e	 a	 aquisição	 de	 bens,	
quando	efetuadas	pelo	Sistema	de	Registro	de	Preços	-	
SRP,	no	âmbito	da	Administração	Pública	federal	direta,	
autárquica	 e	 fundacional,	 fundos	 especiais,	 empresas	
públicas,	 sociedades	 de	 economia	 mista	 e	 demais	
entidades	 controladas,	 direta	 ou	 indiretamente	 pela	
União,	obedecem	ao	disposto	no	Decreto	nº	7.892/2013.

A	 esse	 respeito,	 relacione	 a	 COLUNA	 II	 de	 acordo	
com	 a	 COLUNA	 I,	 associando	 cada	 atribuição	 com	
o	 órgão	 responsável,	 conforme	 prescrito	 no	 Decreto	 
nº	7.892/2013.

COLUNA I
1.	 Órgão	gerenciador
2.	 Órgão	participante
3.	 Órgão	não	participante

COLUNA II

(			)	Órgão	 ou	 entidade	 da	 Administração	 Pública	
integrado	aos	procedimentos	iniciais	do	Sistema	
de	Registro	de	Preços	e	integra	a	ata	de	registro	
de	preços.

(			)	 Órgão	ou	entidade	da	Administração	Pública	federal	
responsável	 pelo	 conjunto	 de	 procedimentos	
necessários	para	registro	de	preços.

(			)	Órgão	 ou	 entidade	 da	 Administração	 Pública	
que,	 não	 tendo	 participado	 dos	 procedimentos	
iniciais	da	 licitação	 faz	adesão	à	ata	de	registro	
de	preços.

Assinale	a	sequência	correta.

A) 1 2 3
B)	 3 2 1
C) 2 3 1
D)	 2 1 3

QUESTÃO 38

Consórcios	públicos	são	considerados:	pessoa	 jurídica	
formada	 exclusivamente	 por	 entes	 da	 Federação,	 
na	forma	da	Lei,	para	estabelecer	relações	de	cooperação	
federativa,	 inclusive	 a	 realização	 de	 objetivos	 de	
interesse	comum,	constituída	como	associação	pública,	
com	personalidade	jurídica	de	direito	público	e	natureza	
autárquica,	 ou	 como	pessoa	 jurídica	de	direito	privado	
sem	fins	econômicos.

Com	 relação	 ao	 descrito	 no	 Decreto	 nº	 6.017/2007	
acerca	das	normas	gerais	de	contratação	de	consórcios	
públicos,	assinale	a	alternativa	correta.

A) Nas	 hipóteses	 de	 criação,	 fusão,	 incorporação	
ou desmembramento da personalidade jurídica 
que atinjam entes consorciados ou subscritores 
de	 protocolo	 de	 intenções,	 esses	 novos	 entes	
da	 Federação	 serão	 sempre	 automaticamente	
considerados no contrato como consorciados ou 
subscritores.

B)	 É	nula	a	cláusula	do	protocolo	de	intenções	que	
preveja	 determinadas	 contribuições	 financeiras	
de	 ente	 da	 Federação	 ao	 consórcio	 público,	
mesmo	que	em	casos	de	doação,	destinação	ou	
cessão	do	uso	de	bens	móveis	ou	imóveis	e	as	
transferências	ou	cessões	de	direitos	operadas	
por	 força	 de	 gestão	 associada	 de	 serviços	
públicos.

C) O	mandato	do	representante	legal	do	consórcio	
público	deve	ser	fixado	em	um	ou	mais	exercícios	
financeiros	 e	 deve	 cessar	 automaticamente	 no	
caso	 de	 o	 eleito	 não	mais	 ocupar	 a	Chefia	 do	
Poder	 Executivo	 do	 ente	 da	 Federação	 que	
representa	 na	 assembleia	 geral,	 hipótese	 em	
que deve ser sucedido por quem preencha essa 
condição.

D)	 Os	 consórcios	 públicos	 devem	 obedecer	 ao	
princípio	 da	 legalidade,	 tornando	 públicas	 as	
decisões	 que	 digam	 respeito	 a	 terceiros	 e	
as	 de	 natureza	 orçamentária,	 financeira	 ou	
contratual,	 inclusive	 as	 que	 digam	 respeito	 à	
admissão	de	pessoal,	salvo,	nos	termos	da	Lei,	
os	considerados	sigilosos	por	prévia	e	motivada	
decisão.
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QUESTÃO 39

Analise	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 sobre	 direito	 financeiro	
e	 contabilidade	 governamental,	 conforme	 a	 Lei	 
nº	4320/1964,	e	sobre	responsabilidade	fiscal,	segundo	
a	Lei	Complementar	nº	101/2000,	e	assinale	com	V	as	
verdadeiras	e	com	F	as	falsas.

(   ) Fundamentalmente e nos limites das 
possibilidades	 financeiras,	 a	 concessão	 de	
subvenções	 sociais	 deve	 visar	 a	 prestação	 de	
serviços	essenciais	de	assistência	social,	médica	
e	educacional,	sempre	que	a	suplementação	de	
recursos	 de	 origem	 privada	 aplicados	 a	 esses	
objetivos	revelar-se	mais	econômica.

(			)	A	 Lei	 de	 Orçamento	 deve	 prever	 o	 auxílio	
para investimentos que se devam incorporar 
ao	 patrimônio	 das	 empresas	 privadas	 de	 fins	
lucrativos.	 Essa	 disposição	 legal	 não	 se	 aplica	
às	 transferências	 de	 capital	 à	 conta	 de	 fundos	
especiais	 ou	 dotações	 sob	 regime	 excepcional	
de subversão.

(			)	Não	devem	ser	considerados	na	receita	corrente	
líquida	 do	 Distrito	 Federal	 e	 dos	 Estados	 do	
Amapá,	 do	 Acre	 e	 de	 Roraima	 os	 recursos	
recebidos da União para atendimento das 
despesas tratadas em Lei. A receita corrente 
líquida	deve	ser	apurada	somando-se	as	receitas	
arrecadadas nos doze meses anteriores ao de 
referência,	excluídas	as	duplicidades.

(			)	A	 responsabilidade	 na	 gestão	 fiscal	 pressupõe	
a	 ação	 planejada	 e	 transparente,	 em	 que	 se	
previnem	 riscos	e	corrigem	desvios	capazes	de	
afetar	o	equilíbrio	das	contas	públicas,	mediante	
o cumprimento de metas de resultados entre 
receitas	 e	 despesas	 e	 a	 obediência	 a	 limites	 e	
condições	no	que	tange	à	renúncia	de	receita.

Assinale	a	sequência	correta.

A) V F V F

B)	 F V F V

C) V F F V

D)	 F V V F

QUESTÃO 40

Com	relação	à	contabilização	de	concessões	de	serviços	
públicos	 a	 entidades	 privadas,	 conforme	 prescrito	 nas	
Resoluções	do	Conselho	Federal	de	Contabilidade	NBC	
TSP	05	e	ITG	01,	assinale	a	alternativa	incorreta.

A) A natureza do passivo reconhecido é baseada 
na	natureza	da	transação	entre	a	concedente	e	a	
concessionária.	A	natureza	do	negócio	entregue	
pela	concedente	à	concessionária	é	determinada	
com	referência	nos	termos	do	acordo.

B)	 Na	 troca	 pelo	 ativo	 da	 concessão	 do	 serviço,	 
a	concedente	pode	compensar	a	concessionária	
pelo	 ativo	 da	 concessão	 do	 serviço	 por	 meio	
de	 qualquer	 combinação	 de	 realização	 de	
pagamentos	 à	 concessionária,	 no	 modelo	 de	
“financiamento	de	passivos”.

C) O	 concessionário	 deve	 reconhecer	 um	 ativo	
financeiro	à	medida	que	tem	o	direito	contratual	
incondicional	 de	 receber	 caixa	 ou	 outro	 ativo	
financeiro	 do	 concedente	 pelos	 serviços	 de	
construção;	 o	 concedente	 tem	 pouca	 ou	
nenhuma	opção	que	evite	pagamento.

D)	 Para	 efeitos	 da	 condição	 de	 delegação	 do	
serviço,	 o	 concedente	 precisa	 deter	 controle	
total	 do	 preço.	 O	 preço	 é	 regulamentado	 pelo	
concedente,	por	contrato	ou	agência	reguladora,	
por	exemplo,	mecanismo	de	teto.	A	condição	se	
aplica	à	essência	do	contrato.
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PROVA DISSERTATIVA

INSTRUÇÕES GERAIS

●	 A	Prova	Dissertativa	valerá	20	(vinte)	pontos,	sendo	eliminados	os	candidatos	a	que	forem	atribuídas	nota	zero,	 
de	acordo	com	o	critério	de	avaliação,	ou	que	não	obedecerem	às	orientações	apresentadas	no	Caderno	de	Prova.

●	 O	 candidato	 somente	 poderá	 registrar	 seu	 nome,	 número	 de	 inscrição	 ou	 assinatura	 em	 lugar	 /	 campo	
especificamente	indicado,	sob	pena	de	anulação	da	sua	prova	e	consequente	eliminação.

●	 O	rascunho	elaborado	pelo	candidato	não	será	considerado	na	correção	da	prova.

●	 A	 Prova	 Dissertativa	 será	 composta	 de	 1	 (uma)	 questão,	 e	 deverá	 conter	 no	mínimo	 10	 (dez)	 e	 no	máximo	 
20 (vinte) linhas.

●	 O	que	 for	 escrito	além	do	espaço	destinado	à	 resposta	não	será	 considerado	para	 fins	de	 correção,	 sendo	o	
candidato penalizado pelos problemas de compreensão de sua resposta.

●	 Se	o	candidato	não	escrever	o	número	mínimo	de	linhas,	a	ele	será	atribuída	nota	zero.

●	 Será	atribuída	nota	0	(zero)	à	Prova	Dissertativa:
a)	 cujo	conteúdo	versar	sobre	tema	diverso	do	estabelecido;

b)	 considerada	ilegível	ou	desenvolvida	em	forma	de	desenhos,	números,	versos,	com	espaçamento	excessivo	
entre	letras,	palavras	e	parágrafos,	bem	como	em	códigos	alheios	à	norma-padrão	da	Língua	Portuguesa	ou	em	
idioma	diverso;

c)	 cujo	texto	apresente	qualquer	tipo	de	identificação	do	candidato;

d)	 que	não	atingir	o	número	mínimo	de	linhas	estabelecido;

e)	 que	for	redigida	fora	do	espaço	definido;

f)	 que	não	for	escrita	com	caneta	esferográfica	de	tinta	azul	ou	preta;	e

g)	 que	tiver	uso	de	corretivos.
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QUESTÃO DISSERTATIVA

De	acordo	com	o	Decreto	nº	10.024/2019,	que	regulamenta	a	licitação	na	modalidade	pregão	no	âmbito	da	Administração	
Pública	federal,	no	planejamento	do	pregão	devem	ser	observadas	algumas	etapas	e	o	processo	relativo	ao	pregão	deve	
ser instruído com uma série de documentos. 

A)	 Tomando	como	base	o	disposto	no	artigo	8	do	referido	Decreto,	liste	dez	dos	documentos	que	devem	instruir	o	
processo	relativo	ao	pregão.	

B)	 Segundo	o	artigo	14	do	mesmo	Decreto,	uma	das	etapas	a	serem	observadas	no	planejamento	do	pregão	é	a	
aprovação	do	estudo	técnico	preliminar	e	do	termo	de	referência.	Em	que	consistem	o	estudo	técnico	preliminar	e	
o	termo	de	referência,	tomando	como	base	o	disposto	no	artigo	3	do	referido	Decreto?

QUESTÃO DISSERTATIVA – VERSÃO DO CANDIDATO
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AO	TRANSFERIR	ESSAS	MARCAÇÕES	PARA	A	FOLHA	DE	RESPOSTAS,	
OBSERVE	AS	INSTRUÇÕES	ESPECÍFICAS	DADAS	NA	CAPA	DA	PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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