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Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:
  Este Caderno, com 50 (cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme a)

distribuição abaixo:

 

 b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.
02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que 

aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com 

caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
04 No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra 

correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta 
esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as 
letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar 
uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das 
respostas esteja correta.

06 Somente depois de decorrida 01 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu 
Cartão de Respostas, seu Caderno de Questões e retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir 
em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência 
declarando sua desistência do Concurso, que será lavrado pelo Coordenador do Local.

07 Ao candidato, será permitido levar seu CADERNO DE QUESTÕES, a partir de 01 (uma) hora para o 
término da prova e desde que permaneça em sala até esse momento.

08 Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de Conhecimentos, o 
candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o seu CARTÃO DE RESPOSTAS e o seu 
CADERNO DE QUESTÕES, ressalvado o estabelecido no item 7.

09 Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as 
marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.

10 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine 
o  seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

Exemplo: A C D
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto l (para as questões de 1 a 10)

Água e saneamento na pandemia da COVID-19

 O enfrentamento da crise do Covid-19 impõe 
desafios sem precedentes e coloca administradores 
públicos e privados em mares ainda não navegados. 
Os governos têm sido obrigados a tomar decisões e 
dar respostas em velocidade muito alta e com 
informações muito limitadas. As primeiras medidas 
são no campo da saúde, para desacelerar o 
espalhamento e contaminação. Assim se pode 
ganhar tempo para desenvolver protocolos de 
tratamento e prevenção. Em seguida, os choques de 
oferta e de demanda produzidos pelas medidas de 
distanciamento social e isolamento exigem respostas 
rápidas para mitigar impactos econômicos. Nos 
países em desenvolv imento e  economias 
emergentes, esses problemas são agravados pela 
falta de espaço fiscal.  Em consequência, as 
respostas podem ser mais lentas, contribuindo para 
maior transmissão e maior letalidade, já agravadas 
pela menor capacidade de tratamento do sistema de 
saúde.
 Menos despesas com saúde e menor efetividade 
dos gastos produziram um quadro conhecido de 
sucateamento do sistema de saúde, menor volume 
de leitos hospitalares, escassez de médicos e – não 
menos importante – menor acesso a água, 
saneamento e higiene – em inglês, WASH (water, 
sanitation and hygiene). O Brasil se enquadra 
obv iamen te  nessa  desc r i ção .  Apesa r  do 
reconhecimento da prioridade do tema – desde 2016 
se desenha e trabalha para aprovar um novo marco 
legal para o saneamento – os avanços tardam. Mas a 
crise não.  E nos pega despreparados.
 Para além do tratamento, a prevenção é medida 
essencial para conter a disseminação do vírus. Nesse 
sentido, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
destaca que a melhor forma é manter bons hábitos de 
higiene, dentre eles lavar as mãos com água e sabão 
frequentemente. Nesse cenário de pandemia, fica 
ainda mais evidente como o setor WASH é de 
extrema importância para toda a população.
 Uma importante lição é que a comunicação deve 
ser definida pensando no público-alvo da mensagem. 
Apesar de vivermos em uma era digital, o que facilita 
a disseminação de informações, muitos ainda 
carecem de acesso à internet. Como exemplo de 
estratégias para garant i r  a efet iv idade da 
comunicação, no Camboja e na Costa do Marfim os 
governos elaboraram folders com histórias para as 
crianças e carros de som que veiculam mensagens 
para as áreas mais afastadas com informações sobre 
sintomas e formas de prevenção da doença.

 Encontrar coordenação é difícil. Temos visto isso 
no Brasil com casos de prefeitos e governadores 
determinando a suspensão das contas de energia 
elétrica, ou mesmo o fechamento de aeroportos, que 
são, por lei, competências da União. A coordenação e 
alinhamento de ações dos governos em suas 
diversas esferas é necessária em qualquer momento. 
E vital para uma tomada de decisão rápida, eficaz e 
eficiente em uma crise como a que vivemos.

Joisa Dutra e Juliana Smiderle
(Adaptado de: ceri.fgv.br/) 

1.  De acordo com as autoras,  as  ações 
apresentadas no primeiro parágrafo devem ter, além 
do propósito de desacelerar a contaminação, o 
objetivo de:

A) abrandar as consequências econômicas da crise
B) reduzir os direitos sociais da população
C) limitar a carga tributária sobre a água
D) intensificar o acesso à informação

2. No quinto parágrafo, entre as estratégias de 
tomada de decisão apontadas pelas autoras, está a 
seguinte:

A) substituição da comunicação em papel pelo uso 
das mídias digitais

B) distribuição proporcional de insumos médicos às 
cadeias hospitalares

C) formação de posicionamento compartilhado entre 
esferas governamentais

D) elaboração de roteiros a serem seguidos pela 
Organização Mundial de Saúde

3. “Assim se pode ganhar tempo para desenvolver 
protocolos de tratamento e prevenção” (1º 
parágrafo). 
A palavra “assim” pode ser substituída, mantendo o 
sentido global da frase, pela seguinte expressão:

A) não obstante isso
B) em comparação
C) dessa maneira
D) por essa razão

4. Com base na discussão do texto, um dos motivos 
apresentados para a situação atual do sistema de 
saúde é:

A) menor investimento no setor
B) baixa qualificação da mão de obra
C) oferta de leitos superior às necessidades
D) gastos  excess ivos com impor tação de 

equipamentos
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5. Na avaliação das autoras, o contexto de proposta 
do novo marco do saneamento é assinalado por:

A) conscientização plena dos legisladores sobre a 
matéria

B) in ic iat iva inovadora no quadro mundial 
contemporâneo

C) proposição elaborada com protagonismo do setor 
privado

D) avanços ainda considerados insuficientes frente 
ao cenário

6. Reescrevendo o trecho “menor acesso a água, 
saneamento e higiene”, o emprego do acento 
indicativo de crase é obrigatório em:

A) menor acesso à direitos básicos
B) menor acesso à seu espaço próprio
C) menor acesso à ato de resistência
D) menor acesso à indicação legal

7. “Apesar de vivermos em uma era digital, o que 
facilita a disseminação de informações, muitos ainda 
carecem de acesso à internet” (4º parágrafo). 
A expressão que introduz a frase tem o valor de:

A) concessão
B) condição
C) proporção
D) consequência

8. “Nesse cenário de pandemia, fica ainda mais 
evidente como o setor WASH é de extrema 
importância para toda a população” (3º parágrafo).
 A palavra “como” tem valor de:

A) causa
B) modo
C) comparação
D) conformidade

9. Uma oração encontra-se na voz passiva em:

A) “O enfrentamento da crise do Covid-19 impõe 
desafios sem precedentes”

B) “Os governos têm sido obrigados a tomar 
decisões”

C) “os choques de oferta e de demanda produzidos 
pelas medidas de distanciamento social e 
isolamento exigem respostas rápidas”

D) “Em consequência, as respostas podem ser mais 
lentas”

10. A palavra “países” é acentuada pelo mesmo 
motivo de:

A) além
B) vírus
C) saúde
D) médicos
 

MATEMÁTICA

11. A superfície de uma peça de metal plana tem a 
forma de um hexágono regular ABCDEF e está 
representada na figura abaixo.

Se a distância entre os vértices A e D mede 60 cm, a 
área, em cm², desse hexágono é igual a:

A)

B)

C)

D)

12. Uma caixa cúbica tem uma haste reta ligando 
um vértice V ao centro C de uma das faces como 
indicado na figura abaixo.

Se o comprimento do segmento VC mede         ..........
metros, o volume dessa caixa, em m³, é igual a: 

A) 1
B) 2
C) 1/3
D) 1/6
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13. Admita que 3 municípios, A, B e C, tenham 
respectivamente 24000, 33000 e 27000 habitantes e 
que 42000 doses de uma vacina foram distribuídas 
para esses três municípios de forma diretamente 
proporcional ao número de habitantes. Se o 
município B recebeu um total de n doses, a soma dos 
algarismos de n é igual a: 

A) 3
B) 6
C) 9
D) 12

14. Uma mercadoria que custava x reais sofre um 
aumento de 20% e passa a custar um novo valor. Se 
um desconto de 20% recair sobre esse novo valor, o 
custo final passará a ser, em reais, igual a:

A) x
B) 0,8x
C) 0,96x
D) 1,2x

15. A média aritmética das idades, em anos, de          
5 seguranças é igual a 30. Se um novo segurança de 
48 anos for contratado, a média das idades dos              
6 seguranças passará a ser de:

A) 31 anos
B) 32 anos
C) 33 anos
D) 34 anos
 

          INFORMÁTICA 

17. O sistema de processamento de dados da 
EMGEPRON opera com base nas características 
listadas a seguir.

I.  O sistema implantado funciona 24 horas por dia, 
possibilita a interação operador-máquina,  não 
existindo armazenamento intermediário de 
dados.  

II.  Não há necessidade de agrupar as tarefas para 
posterior processamento, pois todas as 
transações alimentam o sistema central de 
imediato, no momento em que ocorrem. O 
processamento está sempre atualizado e as 
informações são processadas no mesmo 
momento em que são registradas. São exemplos 
os créditos de celulares, as operações 
financeiras, e as operações com cartões de 
crédito e débito para o usuário.

III.  O tempo de resposta do sistema é o menor 
possível, sendo preocupação do administrador 
do sistema manter esse parâmetro com requisito 
básico a ser atendido. O dado é processado no 
momento em que é informado. O processamento 
é imediato, as informações são processadas no 
momento em que são registradas, gerando um 
novo processamento subsequente. São 
exemplos os sistemas de piloto automático, os de 
reserva de passagens aéreas e o de GPS.

Essas caraterísticas indicam que o sistema opera na 
seguinte modalidade:

A) offline e time sharing  
B) online e time sharing  
C) offline e real time 
D) online e real time 

16. As distribuições Linux oferecem aos usuários a 

possibilidade de interagir com o sistema operacional 
por meio de um gerenciador de pastas e arquivos 
semelhante ao Explorer, disponível nas versões do 
Windows 7 como no 8.1 BR. Dois exemplos desses 
gerenciadores no Linux são:

A) Ubuntu e Debian
B) Ubuntu e Nautilus
C) Dolphin e Nautilus
D) Dolphin e Debian

18. Atualmente, tem crescido o uso da fibra óptica 

na implementação de redes cabeadas de redes de 
computadores para acesso à internet e oferta aos 
consumidores pelos provedores. Em relação ao 
cabeamento de par trançado, a principal vantagem da 
fibra óptica é: 

A) possibilitar a conectorização por meio do RJ-45
B) facilitar a implementação de links multiponto
C) suportar esforços de tração mecânica
D) ser imune à interferência eletromagnética 
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19. Atualmente, os microcomputadores vêm sendo 
comercializados com um meio de armazenamento 
que substitui o disco rígido com vantagens, das quais 
algumas são listadas a seguir.

I.  R e p r e s e n t a  u m a  n o v a  t e c n o l o g i a  d e 
armazenamento considerada a evolução do disco 
rígido tradicional. 

II. Não possui partes móveis e é construído em torno 
de um circuito integrado semicondutor, o qual é 
r e s p o n s á v e l  p e l o  a r m a z e n a m e n t o , 
diferentemente dos sistemas magnéticos, como 
os HDs.

III.  A eliminação das partes mecânicas reduz as 
vibrações e tornam esse novo dispositivo de 
armazenamento completamente silencioso.

IV.  Apresenta a vantagem do tempo de acesso 
reduzido devido ao uso da memória flash, além da 
maior resistência quando comparado com os HDs 
comuns devido à ausência de partes mecânicas, 
um fator muito importante quando se trata de 
computadores portáteis.

Pelas características apresentadas, a sigla utilizada e 
uma capacidade padrão de armazenamento para 
esse novo dispositivo são, respectivamente:

A) SSD e 240 GB
B) SSD e 100 TB
C) BLU-RAY e 240 GB
D) BLU-RAY e 100 TB

 

20.  Ao usar os recursos do Microsoft Windows 10 

BR em um microcomputador versão desktop, um 
funcionário da EMGEPRON pode acionar o menu 
Iniciar por meio do acionamento da tecla Windows 
indicada na figura.

Essa mesma ação pode ser executada pelo seguinte 
atalho de teclado:

A) Ctrl + Tab     
B) Ctrl + Esc  
C) Alt + Esc  
D) Alt + Tab  

21. A figura abaixo ilustra o acesso à pasta 

EMGEPRON, em um formato de exibição, por meio 
do caminho                              , em  ..........................
um microcomputador com sistema operacional 
Windows 10 BR, com destaque para a visualização 
dos arquivos armazenados nessa pasta. 

O formato de exibição está indicado na seguinte 
opção:

A)

B)

C)

D)

22. Um funcionário da EMGEPRON utilizou o 

pacote MS Office 2019 BR em seu microcomputador 
e realizou os procedimentos  a seguir.

I. No Word,  acionou um ícone por meio do ponteiro 
do mouse para aumentar o recuo de um 
parágrafo, movendo-o para mais distante da 
margem.

II.  No Powerpoint, abriu uma apresentação de slides 
já armazenada no disco rígido e, estando com o 
slide 23 em modo de edição, executou um atalho 
de tec lado que real izou a ex ib ição da 
apresentação a partir do slide 23.       

O ícone em I e o atalho de teclado em II são, 
respectivamente:

A)

B)

C)

D)
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23. A planilha da figura foi criada no software Calc da 

suíte LibreOffice 7.0,64 bits, versão em português,  
tendo sido realizados os procedimentos  a seguir.

I.  Em E7 foi inserida uma expressão para 
determinar o menor entre todos os números nas 
células A5, A6, A7 e A8, havendo a possibilidade 
de se utilizar as funções MENOR e MÍNIMO. 

II. Em E9 foi inserida uma expressão usando as 
funções SE e MOD para mostrar uma das 
mensagens “PAR” ou 'ÍMPAR”, a partir da 
avaliação do número digitado na célula A8. 

As expressões válidas a serem inseridas em E7 e em 
E9, que atendam às condições estabelecidas em I e 
em II são, respectivamente:

A) = M E N O R (A5 :A8 ) ,  = M Í N I M O (A5 :A8 )  e   
=SE(MOD(A8;2)=1;”PAR”;”ÍMPAR”))

B) = M E N O R (A5 :A8 ) ,  = M Í N I M O (A5 :A8 )  e  
=SE(MOD(A8;2)=1;”ÍMPAR”;”PAR”))

C) =MENOR(A5:A8;1),  =MÍN IMO(A5:A8) e  
=SE(MOD(A8;2)=1;”PAR”;”ÍMPAR”))

D) =MENOR(A5:A8;1),  =MÍN IMO(A5:A8) e  
=SE(MOD(A8;2)=1;”ÍMPAR”;”PAR”))

24. Com a finalidade de prover segurança aos 

equipamentos de informática, atualmente é 
necessário dotar os sistemas computacionais, 
notadamente os servidores de rede, de um sistema 
alternativo de energia, que constitui um dispositivo 
destinado a suprir a alimentação elétrica dos 
equipamentos a ele acoplados quando é interrompido 
o fornecimento pela concessionária de energia 
elétrica, evitando a paralisação da atividade realizada 
nesses equipamentos. Para isso, esse acessório 
utiliza baterias de 12 volts de corrente contínua que 
são transformados em 110 ou 220 volts de corrente 
alternada, sendo que o tempo de funcionamento 
durante a falta de energia da rede elétrica dependerá 
da potência das baterias. Esse acessório de proteção 
é conhecido por:

A) no break
B) disjuntor termomagnético
C) interruptor diferencial residual
D) disposit ivo de proteção contra surtos e  

sobrecargas

25. No que diz respeito ao uso dos recursos do 

browser Google Chrome, versão em português, um 
funcionário de nível médio está acessando o site da 
e m p r e s a  p o r  m e i o  d a  U R L 
https://www.marinha.mil.br/emgepron/pt-br e 
precisou realizar uma pesquisa na página visualizada 
na tela do monitor de vídeo do notebook. Para isso, 
ele executou um atalho de teclado que exibiu a 
janela de diálogo                                          , no canto 

superior direito da tela, na qual ele digitou a palavra 
NAVAL a ser pesquisada. O atalho de teclado é:

A) Ctrl + P
B) Ctrl + F
C) Alt + P
D) Alt + F 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. A Lei nº 8.666/93 estabelece normas gerais .
sobre licitações e contratos administrativos 
pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e 
locações no âmbito dos poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
subordinando-se a ela todos os entes da federação, 
os órgãos da administração direta, os fundos 
especiais, as autarquias, as fundações públicas, as 
entidades direta ou indiretamente controladas pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios e 
também:

A) as empresas públicas e sindicatos
B) os sindicatos e sociedades cooperativas
C) as sociedades de economia mista e empresas 

públicas
D) as sociedades cooperativas e sociedades de 

economia mista

27. Um princípio licitatório previsto no Art. 3º da                
Lei nº 8.666/93 exige na atuação do agente 
administrativo conduta alicerçada em padrões éticos, 
na boa-fé, decoro, lealdade e probidade, capacidade 
para distinguir o bem do mal, o certo do errado, o legal 
do ilegal, o honesto do desonesto, o conveniente do 
inconveniente, o oportuno do inoportuno. Trata-se do 
princípio da:

A) igualdade
B) legalidade
C) moralidade
D) impessoalidade
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28. Em uma autarquia, as propostas apresentadas 
por dois concorrentes ao cer tame para o 
fornecimento de bens ficaram empatadas. Para 
selecionar o fornecedor em igualdade de condições, 
utilizando o primeiro critério de desempate previsto 
no § 2º do Art. 3º da Lei nº 8.666/93, será declarado 
vencedor o fornecedor de bens produzidos:

A) no País
B) por empresas brasileiras
C) por comunidades desassistidas
D) por pequenas empresas de tecnologia

29. A licitação não será sigilosa, sendo públicos e 
acessíveis ao público os atos de seu procedimento. 
Quanto ao sigilo do conteúdo das propostas, é correto 
afirmar que:

A) é sigiloso até a respectiva abertura
B) está acessível a interessados desde que 

requeiram em juízo
C) é sigiloso até a respectiva publicação em diário 

oficial o licitante vencedor
D) está acessível apenas aos participantes do 

certame desde que requeiram em juízo
 

30. O Art. 6º da Lei nº 8.666/93 define alguns termos 
usados nas licitações para não favorecer a dupla 
interpretação. Assim, toda reforma e recuperação e  
toda conservação e reparação, enquadram-se, 
respectivamente, nos conceitos de:

A) obra e obra
B) obra e serviço
C) serviço e obra
D) serviço e serviço

32. O ordenador de despesa de uma autarquia .
federal  decidiu vender mesas, cadeiras e 
equipamentos inservíveis para os fins a que se 
destinavam na organização, além de produtos 
legalmente apreendidos. Nesse caso, a modalidade 
de licitação a ser utilizada, de acordo com a                  
Lei nº 8.666/93, é:

A) leilão
B) convite
C) concorrência
D) tomada de preços

33. A licitação é inexigível quando houver .
inviabilidade de competição e, além de outras 
previstas na Lei nº 8.666/93, na seguinte situação:

A) caso de grave perturbação da ordem
B) contratação de serviços de publicidade
C) contratação de serviços técnicos de natureza 

singular
D) aquisição de material administrativo para as 

forças armadas

31. Nas contratações de obras, serviços e compras 
por empresas públicas e sociedades de economia 
mista, poderá ser exigida prestação de garantia ao 
contratado, na seguinte modalidade:

A) caução em dinheiro
B) bens móveis
C) fiança pessoal
D) consignação em folha de pagamento

34. A União, por intermédio de suas autarquias, .
adquirirá grande quantidade de carne bovina com o 
objetivo de regular os preços e normalizar o 
abastecimento. Nesse caso, de acordo com a              
Lei nº 8.666/93, a licitação será:

A) exigível
B) dispensável
C) vedada
D) inexigível

35. Uma organização se encontra na fase da .
habilitação em um processo licitatório, na modalidade 
concorrência. De acordo com a Lei nº 8.666/93, é 
vedado exigir do participante, na fase da habilitação, 
o seguinte:

A) qualificação jurídica 
B) regularidade fiscal e trabalhista 
C) qualificação econômico-financeira
D) apresentação do valor da proposta por item
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36. Na fase de habilitação, os documentos a serem .
apresentados para comprovação da habilitação 
jurídica, dentre outros previstos na Lei nº 8.666/93, 
são os seguintes:
 
A) prova de atendimento de requisitos previstos em    

lei especial, quando for o caso e comprovante de 
que a empresa contribua com a previdência 
privada para seus diretores e funcionários

B) registro ou inscrição na entidade profissional 
competente e comprovação de aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características, quantidades e prazos com o 
objeto da licitação

C) comprovação de aptidão para desempenho de 
a t i v i dade  pe r t i nen te  e  compa t í ve l  em 
características, quantidades e prazos com o 
objeto da licitação e comprovação de que a 
empresa está inscrita no sindicato patronal do 
setor

D) comprovação de que a empresa está inscrita no 
sindicato patronal do setor e comprovação, 
fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os 
documentos e tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação

37. Segundo Hely Lopes Meirel les, e em .
conformidade com a Lei nº 8.666/93, quando a 
Administração pretende contratar a obra, o serviço ou 
o equipamento mais eficiente, mais aperfeiçoado e 
mais rápido que atenda aos objetivos de certo projeto, 
o tipo de licitação a ser utilizada será a de:

A) maior preço
B) menor preço
C) melhor técnica
D) maior lance ou oferta

38. O ato de controle, mediante o qual a autoridade .
competente atribui ao vencedor o objeto da licitação 
para a subsequente assinatura do contrato, criando o 
d i re i to  do  par t i cu la r  em cont ra ta r  com a 
Administração, de acordo com a Lei nº 8.666/93, é  
denominado:

A) ratificação
B) deliberação
C) adjudicação
D) homologação

39. Segundo a Lei nº 8.666/93, os contratos .
firmados com a Administração NÃO poderão sofrer 
modificações na seguinte hipótese:

A) por acordo entre as partes
B) unilateralmente pelo particular, em até 25% de 

seu valor total
C) quando for conveniente a substituição da garantia 

de execução
D) quando necessária a modificação do valor 

contratual nos limites permitidos pela lei

40. Após autorização escrita e fundamentada da .
autoridade competente, em conformidade com a                
Lei nº 8.666/93, o seguinte motivo possibilita a 
rescisão do contrato:

A) unilateralmente, no caso de ocorrência de caso 
fortuito ou de força maior, regularmente 
comprovada, impeditiva da execução do contrato

B) unilateralmente, no caso de suspensão de sua 
execução, por ordem escrita da Administração, 
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias

C) unilateralmente, no caso de atraso superior a           
90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Administração decorrentes de obras ou serviços

D) amigavelmente, no caso de alteração social ou 
modificação da finalidade ou da estrutura da 
empresa, ainda que prejudique a execução do 
contrato

41. Uma empresa pública deseja realizar uma .
primeira reforma em seu auditório para adequá-lo às 
condições de acessibilidade para clientes e 
colaboradores. Na pesquisa de preços, apurou-se o 
valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Nesse 
caso, de acordo com o Art. 29º da Lei nº 13.303/2016, 
a licitação será:

A) inexigível, por se tratar de reforma com valor 
inferior ao previsto para serviços 

B) dispensável, por se tratar de reforma com valor 
inferior ao previsto para obras

C) inexigível, por se tratar de serviço com valor 
superior ao previsto para compras

D) exigível, por se tratar de um serviço com valor 
superior ao previsto para serviços
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42. As licitações realizadas e os contratos .
celebrados por empresas públicas e sociedades de 
economia mista destinam-se a assegurar a seleção 
da proposta mais vantajosa para a organização. No 
entanto, práticas fraudulentas que envolvem diversos 
atores burlam essa intenção, causando prejuízos 
e n o r m e s .  D e  a c o r d o  c o m  o  A r t .  3 1 º  d a                          
Lei nº 13.303/2016, quando os preços contratados 
pela empresa pública ou sociedade de economia 
mista forem expressivamente superiores aos preços 
referenciais de mercado, caracteriza-se:

A) a concussão
B) o peculato
C) o superfaturamento
D) o sobrepreço

43. Uma empresa que NÃO está impedida de .
participar de licitações nem de ser contratada por 
empresa pública ou sociedade de economia mista é 
aquela:

A) constituída por sócio de empresa que estiver 
suspensa, impedida ou declarada inidônea

B) constituída por sócio que tenha sido sócio ou 
administrador de empresa suspensa, impedida ou 
declarada inidônea, no período dos fatos que 
deram ensejo à sanção

C) em que o administrador tenha sido sócio ou 
administrador de empresa suspensa, impedida ou 
declarada inidônea, no período dos fatos que 
deram ensejo à sanção

D) em que o administrador ou sócio seja detentor de 
menos de 5% (cinco por cento) do capital social da 
empresa pública ou sociedade de economia mista 
contratante

44. Nas licitações para aquisição de bens, é vedada 
à empresa pública e à sociedade de economia mista a 
indicação de marca ou modelo do produto a ser 
adquirido, quando:

A) a empresa pública ou sociedade de economia 
mista necessite, por questões técnicas ou de 
eficiência econômica, da padronização do objeto

B) o mercado é pulverizado, havendo várias marcas 
e modelos, com diversos fornecedores em 
condições de atender tecnicamente o objeto do 
contrato

C) determinada marca ou modelo comercializado 
por mais de um fornecedor constituir o único 
capaz de atender o objeto do contrato

D) para compreensão do objeto, for necessária a 
identificação de determinada marca ou modelo 
apto a servir como referência, situação em que 
será obrigatório o acréscimo da expressão “ou 
similar ou de melhor qualidade”

45. O conjunto de elementos necessários e 
suficientes, com nível de precisão adequado para 
caracterizar a obra ou o serviço ou o complexo de 
obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado 
com base nas indicações dos estudos técnicos 
preliminares, que assegure a viabilidade técnica, o 
adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento e possibilite a avaliação do custo da 
obra, bem como a definição dos métodos e do prazo 
de execução  relaciona-se ao conceito de:

A) projeto básico
B) projeto executivo
C) termo de referência
D) anteprojeto de engenharia

46. Será dada publicidade, com periodicidade 
mínima semestral, em sítio eletrônico oficial na 
internet de acesso irrestrito, à relação das aquisições 
de bens efetivadas pelas empresas públicas e pelas 
sociedades de economia mista, informando, dentre 
outros dados:

A) o valor de impostos pagos
B) o nome da empresa transportadora
C) o nome do responsável pelo recebimento do 

material
D) a identificação do bem comprado, de seu preço 

unitário e da quantidade adquirida

47. De acordo com a Lei nº 13.303/2016, poderão 
ser utilizados por empresas públicas e sociedades de 
economia mista, além de outros, os seguintes 
critérios de julgamento de propostas de preços:

A) maior desconto, melhor técnica e menor impacto 
ambiental

B) menor impacto social, maior desconto e melhor 
conteúdo artístico

C) melhor conteúdo artístico, maior retorno 
econômico e melhor técnica

D) maior retorno econômico, menor impacto social e 
menor impacto ambiental
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50. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a 
empresa pública ou a sociedade de economia mista 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao 
contratado as seguintes sanções:

A) censura confidencial e multa, na forma prevista no 
instrumento convocatório ou no contrato

B) advertência e censura pública publicada em jornal 
de grande circulação e diário oficial da União

C) suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a 
entidade sancionadora, por prazo não superior a 
dois anos

D) multa e suspensão definitiva de participação em 
licitação e impedimento de contratar com 
qualquer órgão da administração direta ou 
indireta de qualquer ente da federação
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48. Com relação às licitações para execução de 
obras e serviços, é correto afirmar que é:

A) vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de 
recursos financeiros para sua execução em 
empreendimentos executados e explorados sob o 
regime de concessão

B) permitida a inclusão, no objeto da licitação, de 
mater ia is  e  serv iços  sem prev isão  de 
quantidades, para que o agente público tenha 
uma margem de segurança e cubra eventuais 
alterações do projeto básico ou erros de boa-fé do 
projeto executivo

C) permitida, em qualquer caso, a realização de 
licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem 
similaridade ou de marcas, características e 
especificações exclusivas, objetivando atrair a 
concorrência para o certame.

D) possível realizar o certame licitatório somente 
q u a n d o  h o u v e r  p r e v i s ã o  d e  r e c u r s o s 
orçamentários que assegurem o pagamento das 
obrigações decorrentes de obras ou serviços a 
serem executadas no exercício financeiro em 
curso, de acordo com o respectivo cronograma

49. Com relação à duração dos contratos 
celebrados por empresa pública e sociedade de 
economia mista, é correto afirmar que o prazo:

A) precisa ser inferior a um exercício financeiro
B) pode ser indeterminado, desde que sua 

renovação seja anual e com interesses 
negociáveis

C) pode ser indeterminado, desde que com 
repactuação a cada cinco anos, após avaliação e 
parecer do Ministério Público

D) pode exceder o limite de cinco anos para projetos 
contemplados no p lano de negócios e 
investimentos da organização
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