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Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a
que cada um deles esteja vinculado, marque, no cartão‐resposta, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue
o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa.
Para as devidas marcações, use o cartão‐resposta, único documento válido para a correção da sua prova objetiva.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Texto para os itens de 1 a 16.
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Apresentando vantagens preventivas, terapêuticas e em efeitos colaterais sobre os medicamentos sintéticos, os
medicamentos fitoterápicos vêm se apropriando do mercado mundial de forma diretamente proporcional às exigências do
consumidor. No Brasil, essa tendência tem suscitado ações nas diferentes esferas governamentais.
Na do governo federal, algumas iniciativas foram empreendidas para inserção dos medicamentos fitoterápicos na rede pública
de saúde, porém sem muito sucesso: Programa de Pesquisa de Plantas Medicinais da Central de Medicamentos
(PPPM/CEME/MS) (1971‐1997), Projeto Flora (1982), Resolução CIPLAN (Comissão Interministerial de Planejamento e
Coordenação) (1988), entre outros.
A alternância político‐administrativa brasileira constitui‐se no cerne da descontinuidade dessas iniciativas. Entretanto,
tem surgido, ao longo das três últimas décadas, iniciativas isoladas de aproveitamento dos recursos terapêuticos da flora
brasileira como medicamento, por parte das secretarias de saúde, em níveis estadual e municipal, e por organizações civis dos
movimentos populares.
Essas iniciativas não se restringem à população brasileira, pois aproximadamente 60% da população mundial recorre,
quase que exclusivamente, às plantas medicinais como recurso terapêutico. Confirmando essa informação, a Organização
Mundial de Saúde (OMS) estima que 85% da população dos países em desenvolvimento utilizem as plantas medicinais nos
cuidados primários de saúde.
Em iniciativa pioneira, em 1983, o professor Francisco Matos, farmacêutico, fitoquímico e pesquisador da Universidade
Federal do Ceará (UFC), a partir do horto da universidade, idealizou e implantou, com sua equipe, o Projeto Farmácia Viva,
voltado para o atendimento de pequenas comunidades, validando plantas de amplo uso popular na região para produzir e
disponibilizar preparações extemporâneas (para uso em até 48 horas após manipulação, com formulação prescrita e
individualizada) a essa população. Ele obteve notoriedade por suas andanças pelo Nordeste, levantando
e identificando espécies vegetais nas comunidades: juntou a prática e o saber local com a capacidade
técnica‐científica‐informacional e as normas.
Em 2010, o Farmácia Viva foi instituído pelo Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), mediante
a Portaria MS/GM n.º 886, como um modelo de farmácia no contexto da Assistência Farmacêutica Nacional, o qual abrange as
etapas de cultivo, coleta, processamento, armazenamento de plantas medicinais, preparação e dispensação de produtos
magistrais e oficinais de plantas medicinais e fitoterápicos, conforme previsão da Resolução RDC n.º 18/2013 da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do MS. Desde então, o Farmácia Viva tornou‐se um programa de medicina social, cujos
objetivos são oferecer assistência farmacêutica fitoterápica a entidades públicas e a comunidades regionais interessadas em
utilizar plantas medicinais como recurso terapêutico sem fins lucrativos, estudar cientificamente as plantas medicinais, desde a
fase de cultivo das espécies até a produção dos fitoterápicos, e distribuir os produtos obtidos a partir das espécies selecionadas.
Elizabeth Michiles. Diagnóstico situacional dos serviços de fitoterapia no estado do Rio de Janeiro. In: Revista Brasileira de Farmacognosia,
v. 14, supl. 1, 2004, p. 16‐19 (com adaptações). Randal Vinícius Bianchi, Maria Behrens e Ana Maria Soares Pereira. Farmácia da
natureza: um modelo eficiente de farmácia viva. In: Revista Fitos, v. 10, n.º 1, jan./mar. 2016, p. 73‐76 (com adaptações).

No que se refere às ideias do texto, julgue os itens de 1 a 5.
1
2
3
4
5
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Predomina, no texto, a tipologia narrativa, característica do gênero epistolar.
Deduz‐se do texto que o objetivo da introdução, no sistema de saúde pública, de programas como o Farmácia Viva era
substituir os programas tradicionais de prevenção de doenças e promoção da saúde.
De acordo com o texto, o Farmácia Viva promove o uso terapêutico de plantas medicinais em comunidades regionais.
Depreende‐se do texto que nenhuma das iniciativas governamentais de inserção dos medicamentos fitoterápicos na rede de
saúde pública surtiu efeito prático.
Conforme o texto, mais da metade dos habitantes do globo terrestre têm feito uso de medicamentos fitoterápicos como
recurso terapêutico.
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Com relação aos aspectos linguístico‐estruturais do texto,
julgue os itens de 6 a 16.
6

Sem prejuízos para a correção gramatical e para os
sentidos originais do texto, o vocábulo “Apresentando”
(linha 1) pode ser substituído por Na apresentação de.

7

Na linha 1, a expressão “em efeitos colaterais”
relaciona‐se, do ponto de vista sintático, ao termo
“vantagens”.

8

Mantém a correção gramatical e os sentidos originais do
texto

a

substituição

do

termo

“fitoterápicos”

(linha 2) pelo termo homeopáticos.
9

A forma verbal “vêm” (linha 2) recebe acento diferencial
pelo fato de estar flexionada no plural, em concordância
com “os medicamentos fitoterápicos” (linhas 1 e 2).

10 A expressão “essa tendência” (linha 3) retoma
“exigências do consumidor” (linhas 2 e 3).
11 Na linha 4, a inserção do termo esfera após a contração
“Na” mantém a correção gramatical e os sentidos
originais do texto.
12 Na linha 8, mantém a correção gramatical e os sentidos
textuais a supressão do elemento “‐se” que acompanha
a forma verbal “constitui” e do vocábulo “em” contraído
na forma “no”, restando a expressão constitui o.
13 Na linha 12, a posposição do elemento “se” à forma
verbal “restringem” mantém a correção gramatical e os
sentidos textuais.
14 Fica mantida a correção gramatical caso a expressão
“com a” (linha 21) seja substituída por à, desde que se
insira acento grave indicativo de crase na forma “as” que
antecede “normas” (linha 22) – às normas.

Acerca dos conceitos de hardware, dos dispositivos de
armazenamento, do sistema operacional Windows 7 e do
programa Microsoft Excel 2013, julgue os itens de 17 a 22.
17 A principal diferença entre as memórias DRAMs e SRAMs
é quanto à velocidade de processamento, e não quanto
ao tipo de célula da memória.
18 O drive de disco rígido pode recuperar dados
armazenados em qualquer local do disco e em qualquer
ordem.
19 Uma vez ocorrida a ativação da cópia do Windows 7 na
Microsoft, esse processo jamais precisará de ser
realizado novamente, mesmo diante de alterações
consideráveis no computador, como, por exemplo, a
instalação de mais memória ou a substituição dos
demais dispositivos.
20 A opção

do Windows 7 pode

ser utilizada quando há programas que estão impedindo
o processo de encerramento (desligamento) do
Windows.
21 No Excel 2013, fórmulas copiadas de células com
endereço (ou referência) relativo, como, por exemplo,
J2, têm os endereços ajustados, com a finalidade de
refletir as novas linhas e colunas onde elas forem
coladas.
22 As fórmulas =A1+B1 e =SOMA(A1;B1), no Excel 2013,
não produzem o mesmo resultado, pois a função SOMA
é destinada a somar valores inseridos em um
determinado intervalo de células, e não somente em
duas células.
____________________________________________________
Julgue os itens de 23 a 28 quanto aos serviços e à história da
Internet, ao navegador Mozilla Firefox, em sua versão mais
recente, e aos aplicativos para segurança da informação.

15 A expressão “Farmácia Viva” (linha 23) está antecedida
do artigo definido masculino “o” em concordância com
o termo “Projeto” (linha 17).
16 Na linha 24, a expressão “o qual” foi empregada em
substituição ao vocábulo que para evitar a referenciação
à expressão “Assistência Farmacêutica Nacional”.
____________________________________________________
Nos itens que avaliem conhecimentos de informática, a
menos que seja explicitamente informado o contrário,
considere que: todos os programas mencionados estejam em
configuração padrão, em português; o mouse esteja
configurado para pessoas destras; expressões como clicar,
clique simples e clique duplo refiram‐se a cliques com o
botão esquerdo do mouse; e teclar corresponda à operação
de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá‐la,
acionando‐a apenas uma vez. Considere também que não
haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em
relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e
equipamentos mencionados.
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23 O DNS é o serviço padrão da Internet, utilizado,
especificamente, para realizar a transferência de
mensagens de texto.
24 A Internet teve sua origem no ano de 1995, por meio do
lançamento da primeira rede de computadores de
alcance mundial, a Arpanet.
25 Os snippets, recursos que fazem parte do navegador
Firefox, fornecem pequenas dicas, com a finalidade de
que o usuário aproveite ao máximo o Firefox.
26 No Mozilla Firefox, ao fazer uso das teclas de atalho

 +  + , o usuário adicionará favoritos para
todas as abas abertas.
27 O firewall é um sistema de proteção destinado
unicamente ao monitoramento, em tempo real, de um
computador. Sendo assim, ele não poderá ser usado
para monitorar os dados que entram e(ou) que saem de
uma rede.
28 Um software que pode ser utilizado para analisar o
comportamento dos dados que trafegam na rede de
uma empresa é o sistema de detecção de intrusão (IDS).
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Para comemorar seu aniversário, uma empresa fará
um sorteio entre seus funcionários. Serão colocadas bolas

RASCUNHO

numeradas de 1 a 20 em uma urna e o sorteio consistirá em
retirar 4 dessas bolas ao acaso, sem reposição. Cada
funcionário deverá escolher um resultado possível do sorteio
como sua aposta. O funcionário que conseguir acertar as 4
bolas sorteadas será considerado como um vencedor.
Com base nesse caso hipotético, julgue os itens de 29 a 32.
29 Há mais de 30.000 sorteios possíveis.
30 O número de sorteios possíveis possui 48 divisores
naturais.
31 A probabilidade de nenhum número par ser sorteado é
1
.
6
32 Se o número de funcionários da empresa for maior que

menor que

o número de sorteios possíveis, haverá ao menos 1
vencedor.
___________________________________________________
Foi realizado um levantamento, entre 3.500 jovens,
sobre o uso de 3 redes sociais: Amei; Curtida; e Passarinho.
Descobriu‐se que 2.213 jovens são usuários da Amei,
1.549 são usuários da Curtida e 1.477 são usuários da
Passarinho. Além disso, 975 jovens usam Amei e Curtida, 730
usam Amei e Passarinho, 465 usam Passarinho e Curtida e
310 usam as 3.
Com base nessa situação hipotética, julgue os itens
de 33 a 37.
33 Mais de 120 jovens não usam nenhuma das redes
sociais.
34 1.550 jovens usam exatamente duas redes sociais.
35 O número de jovens que usam apenas a Passarinho é
menor que o número de jovens que usam apenas a
Curtida.
36 Menos de 1.500 jovens usam mais de uma rede social.
37 Mais de 818 jovens não usam nem a Curtida nem a
Passarinho.
__________________________________________________




Quem não tem cão caça com gato.
Quem semeia vento colhe tempestade.
Quem colhe tempestade não caça com gato.

Admitindo apenas a veracidade das três premissas acima,
julgue os itens de 38 a 40.
38 Quem semeia vento não caça com gato.
39 Quem semeia vento tem cão.
40 Quem colhe tempestade semeia vento.
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES
Em relação ao âmbito profissional do farmacêutico, julgue os
itens de 41 a 46.

49 A expedição de carteira profissional e o registro de
profissionais farmacêuticos são atribuições do Conselho
Federal de Farmácia.

41 É vedado ao farmacêutico prestar assessoria em
depósitos de produtos farmacêuticos.

50 A responsabilidade administrativa de cada Conselho
Regional cabe ao respectivo presidente, inclusive a

42 O magistério superior das matérias privativas constantes
do currículo próprio do curso de formação farmacêutica,

prestação

de

contas

perante

o

órgão

federal

competente.

obedecida a legislação do ensino, é atribuição privativa
51 Somente aos membros inscritos nos Conselhos
dos profissionais farmacêuticos.
43 Os profissionais farmacêuticos somente poderão
exercer as atividades taxativamente previstas na

Regionais de Farmácia será permitido o exercício de
atividades profissionais farmacêuticas no País.
52 Um dos requisitos para a inscrição como farmacêutico

legislação pertinente.
44 A realização de vistorias, perícias e avaliações não são

perante o Conselho competente é gozar de boa

atividades afins possíveis de serem exercidas por

reputação por conduta pública, que deve ser atestada

profissionais farmacêuticos.

por três farmacêuticos inscritos.

45 As dúvidas provenientes do exercício de atividades afins

____________________________________________________

com outras profissões regulamentadas serão resolvidas

A respeito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e da

por meio de entendimento direto entre os Conselhos

Anvisa, julgue os itens de 53 a 58.

Federais interessados.
46 Cabe ao Conselho Federal de Farmácia expedir as
resoluções necessárias à regulamentação da profissão
de farmacêutico.

53 No âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a
fiscalização de serviços de interesse para a saúde é de
competência da União.

____________________________________________________

54 O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária é executado

No que se refere ao Conselho Federal e aos Conselhos
exclusivamente por instituições da administração
Regionais de Farmácia, julgue os itens de 47 a 52.
pública direta da União, dos estados, do Distrito Federal
47 Os conselheiros federais do Conselho Federal de
Farmácia serão eleitos em seus estados de origem,

55 A

Anvisa

atuará

como

entidade

administrativa

independente, sendo‐lhe asseguradas as prerrogativas

juntamente com dois suplentes.
48 O mandato dos membros do Conselho Federal é
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e dos municípios.

necessárias ao exercício adequado de suas atribuições.

privativo de farmacêuticos de nacionalidade brasileira,

56 A Anvisa será dirigida por uma Diretoria Colegiada,

será gratuito, meramente honorífico, e terá a duração de

devendo contar, também, com um procurador, um

dois anos.

corregedor e dois ouvidores.
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57 Os medicamentos de uso humano, suas substâncias

64 A localização conveniente, sob o aspecto sanitário, é

ativas e os demais insumos, processos e tecnologias são

condição para o funcionamento de farmácias de

considerados como bens e produtos submetidos ao

qualquer natureza.
____________________________________________________

controle e à fiscalização sanitária pela Anvisa.
58 Aos dirigentes da Anvisa é vedado o exercício de

Considerando o Regimento Interno do Conselho Regional de
Farmácia do estado de Roraima, julgue os itens de 65 a 70.

qualquer outra atividade profissional ou empresarial,
sendo‐lhes facultado o exercício de atividade sindical.
____________________________________________________

65 No limite territorial da unidade federativa em que fixar
a sua sede, o Conselho Regional de Farmácia tem

Quanto ao exercício e à fiscalização das atividades

jurisdição administrativa sobre as matérias sujeitas às

farmacêuticas, julgue os itens de 59 a 64.

suas atribuições legais.
66 O Conselho Regional de Farmácia do estado de Roraima

59 Drogaria é o estabelecimento de manipulação de
fórmulas magistrais e oficinais, de comércio de drogas,
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, de

deverá ser composto por doze conselheiros, sendo
nove efetivos e três suplentes, eleitos em conjunto, e a
investidura do suplente em Plenário dependerá de
vacância da função pelo efetivo do respectivo mandato.

dispensação e de atendimento privativo de unidade
67 O presidente do Conselho Regional de Farmácia intimará
hospitalar ou de qualquer outra unidade equivalente de
o conselheiro federal efetivo e o suplente para participar
assistência médica.

das reuniões plenárias, às quais as presenças serão

60 O proprietário da farmácia poderá, assumindo os riscos
e as responsabilidades, desautorizar ou desconsiderar as
orientações técnicas emitidas pelo farmacêutico.
61 É obrigação do farmacêutico, no exercício de suas
atividades, organizar e manter cadastro atualizado com
dados técnico‐científicos das drogas, dos fármacos e dos

obrigatórias.
68 As reuniões plenárias do Conselho Regional de Farmácia
serão abertas à participação de qualquer farmacêutico
interessado, assegurado o direito de voz em qualquer
situação.
69 As reuniões plenárias do Conselho Regional de Farmácia
somente serão instaladas com a presença de, no

medicamentos disponíveis na farmácia.

mínimo, metade mais um de seus membros efetivos,
62 Poderão as farmácias de qualquer natureza dispor, para
dentre os quais, pelo menos um membro da Diretoria.
atendimento imediato à população, de medicamentos,
70 A
vacinas e soros que atendam o perfil epidemiológico de
sua região demográfica.
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Geral

Eleitoral

constitui‐se

dos

farmacêuticos inscritos, reunindo‐se ordinariamente no
período e conforme as disposições previstas no

63 A farmácia privativa de unidade hospitalar pode ser
utilizada por qualquer pessoa.

Assembleia

Regulamento Eleitoral para os Conselhos Regionais de
Farmácia, elaborado pelo Conselho Federal de Farmácia.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Acerca dos direitos e das garantias fundamentais, julgue os
itens de 71 a 77.

Julgue os itens de 85 a 91, relativos aos princípios do direito
administrativo.

71 No que diz respeito aos direitos sociais, a prestação
devida pelo Estado varia de acordo com a necessidade
específica de cada cidadão.
72 De acordo com a Constituição Federal de 1988, são
direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância e a
assistência aos desamparados.
73 As ações e os serviços públicos de saúde integram uma
rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um
sistema único, organizado de forma centralizada, com
direção da União.
74 No que se refere ao direito à educação, aos municípios
cabe atuar prioritariamente nos ensinos fundamental e
médio, enquanto aos estados e ao Distrito Federal cabe
atuar prioritariamente no ensino fundamental e na
educação infantil.
75 A Constituição, ao considerar como brasileiros natos os
nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde
que estes não estejam a serviço de seu país, enfatiza o
aspecto territorial (jus soli).
76 Os direitos políticos abrangem o direito ao sufrágio, que
se materializa no direito de votar, no direito de
participar da organização da vontade estatal e no direito
de ser votado.
77 Os analfabetos são alistáveis e, por isso, podem votar,
dispondo, ainda, de capacidade eleitoral passiva.
____________________________________________________
Quanto às constituições e a suas classificações, julgue os itens
de 78 a 84.

85 A supremacia do interesse público sobre o interesse
privado é, além de um princípio do direito
administrativo, também um princípio geral de direito.
86 O princípio da legalidade, no Brasil, significa que a
Administração nada pode fazer senão o que a lei
determina.
87 A integral vigência do princípio da legalidade pode sofrer
constrições transitórias em circunstâncias excepcionais
previstas na Constituição Federal, como, por exemplo, a
decretação do estado de defesa.
88 Embora a finalidade legal seja um elemento da própria
lei, não há relação entre os princípios da finalidade e os
princípios da legalidade.
89 O princípio da razoabilidade fundamenta‐se nos mesmos
preceitos que arrimam constitucionalmente os
princípios da legalidade e da finalidade.
90 Costuma‐se decompor o princípio da proporcionalidade
em dois elementos, a serem observados nos casos
concretos: a adequação e a necessidade.
91 De acordo com o princípio da segurança jurídica, as
orientações firmadas pela Administração Pública em
determinada matéria não podem, em hipótese alguma,
ser modificadas, em casos concretos, para fins de
sancionar e agravar a situação dos administrados ou
denegar‐lhes pretensões.
____________________________________________________
No que diz respeito à administração direta e indireta, julgue
os itens de 92 a 98.

78 É possível a existência de uma norma com assunto
tipicamente constitucional, mas que esteja fora da
Constituição.
79 As constituições não escritas são compostas por
costumes e pela jurisprudência, ignorando instrumentos
escritos.
80 Conforme o critério do modo de elaboração, as
constituições não escritas são dogmáticas.
81 A rigidez das constituições é atributo absolutamente
independente do princípio da supremacia da
constituição.
82 As constituições dirigentes tendem a concentrar sua
atenção normativa nos aspectos de estrutura do poder,
cercando as atividades políticas das condições
necessárias para seu correto desempenho.
83 A constituição em cujo processo de elaboração ocorre
a participação do povo é chamada de constituição
promulgada.
84 A divisão das constituições em normativas, nominais e
semânticas dá‐se em razão do critério da observância
realista das normas constitucionais por governantes e
governados.
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92 A expressão “administração pública”, no sentido
subjetivo, exprime a ideia de atividade, tarefa, ação,
constituindo‐se como o alvo que o governo pretende
alcançar.
93 Centralização é a situação em que o Estado executa
suas tarefas diretamente, ou seja, por meio dos
inúmeros órgãos e agentes administrativos que
compõem sua estrutura funcional.
94 Administração direta é o conjunto de órgãos que
integram as pessoas federativas, às quais foi atribuída a
competência para o exercício, de forma centralizada, das
atividades administrativas do Estado.
95 Na esfera federal, a administração direta da União, no
Poder Executivo, é composta pela presidência da
República e pelos ministérios.
96 O princípio da especialidade aponta a desnecessidade de
ser expressamente consignada na lei a atividade a ser
exercida, descentralizadamente, pela entidade da
administração indireta.
97 De acordo com o princípio do controle, toda pessoa
integrante da administração direta é submetida a
controle pela administração indireta da pessoa política a
que é vinculada.
98 Enquanto a administração indireta se constitui de
órgãos, a administração direta é composta de entidades
dotadas de personalidade jurídica própria.
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Com relação às funções da administração, à estrutura
organizacional e à cultura organizacional, julgue os itens
de 99 a 101.
99 A função de direção trata da dinamização e da
complementação daquilo que foi determinado na
função de organização, por meio de orientação aos
empregados.
100 Por serem os mais superficiais e perceptíveis, os
pressupostos são considerados como o primeiro nível da
cultura organizacional.
101 A organização linear caracteriza‐se pela presença de
linhas diretas de comunicação e pela possibilidade de
descentralização das decisões.
____________________________________________________
Julgue os itens de 102 a 104, relativos à gestão da qualidade.
102 No âmbito de uma organização, a gestão da qualidade
total atribui a todos os membros, e não somente aos
gerentes, a responsabilidade pelo alcance da qualidade.
103 A reengenharia consiste em uma renovação radical que
reconstrói a organização, sem aproveitar os processos
realizados atualmente na empresa.
104 A qualidade total está baseada no empowerment, que
significa redução de níveis hierárquicos e enxugamento
organizacional para reduzir as operações ao essencial.
____________________________________________________
No que se refere à administração de recursos materiais,
julgue os itens 105 e 106.
105 Os materiais de classe X são considerados como de baixa
criticidade, ou seja, não podem ser substituídos por
outros equivalentes, em tempo hábil, sem acarretar
prejuízos significativos.
106 Suponha‐se que, em um estoque com sistema de
reposição contínua, um produto possua consumo médio
de quinhentas unidades por mês, seu tempo de
reposição após o pedido de compra seja de 60 dias e o
estoque mínimo desse produto seja de trezentas
unidades. Nesse caso, é correto afirmar que o ponto de
pedido do produto será quando o estoque chegar a mil
e trezentas unidades.

RASCUNHO

A respeito da arquivologia, julgue os itens 107 e 108.
107 Os documentos pertencentes ao arquivo intermediário
possuem valor primário para a organização.
108 Nos sistemas de arquivamento direto, é necessário
recorrer a um índice alfabético remissivo ou a um
determinado código para se localizar o documento.
____________________________________________________
Acerca de fases, modalidades, dispensa e inexigibilidade da
licitação pública, julgue os itens 109 e 110.
109 É dispensável a licitação na contratação de
remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em
consequência de rescisão contratual, desde que
atendida a ordem de classificação da licitação anterior e
aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante
vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente
corrigido.
110 Concorrência é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação
posterior ao julgamento, comprovem possuir os
requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital
para a execução de seu objeto.
____________________________________________________
Com base na Lei n.º 10.098/2000 e na Lei n.º 12.527/2011,
julgue os itens de 111 a 115.
111 O passeio público, elemento obrigatório de urbanização
e parte da via pública, destina‐se à circulação de
pedestres e ciclistas.
112 Os edifícios deverão dispor, pelo menos, de um banheiro
acessível para pessoa portadora de deficiência.
113 Os centros comerciais devem fornecer carros e cadeiras
de rodas para o atendimento da pessoa com deficiência
ou com mobilidade reduzida.
114 É dever do Estado restringir o acesso à informação, que
só será franqueada de forma excepcional.
115 Qualquer interessado poderá apresentar pedido de
acesso a informações, devendo o pedido conter a
identificação e a informação requerida.
____________________________________________________
Conforme as Leis n.º 8.429/1992 e n.º 9.784/1999, julgue os
itens de 116 a 120.
116 Caso ocorra lesão ao patrimônio público por ação,
dolosa ou culposa, do agente público, poderá ser
solicitado o ressarcimento, integral ou parcial, do dano.
117 No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente
público os bens ou valores acrescidos a seu patrimônio.
118 É vedada à Administração Pública a recusa imotivada de
recebimento de documentos.
119 É permitida a atuação em processo administrativo do
servidor que tenha interesse indireto na matéria.
120 As intimações serão nulas quando feitas irregularmente,
mesmo que o administrado compareça ao ato.
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