
 

 
 

PERÍODO MANHÃ 

CONCURSO PÚBLICO 001/2020 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ – PR  
 

Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de 
Respostas.
 
1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 
Disciplina Composição 
Língua Portuguesa 1 a 4 
Informática Básica 5 a 7 
Conhecimentos Gerais 8 a 9 
Conhecimentos Específicos 10 a 30 

 
2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.  
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após 

autorização. 
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 
prova. 

7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 
calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme 
constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, 
para devidas providências da Comissão Organizadora. 

8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul 
ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 

9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, 

chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado à assinatura do candidato. Em hipótese 
alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será 
o único documento válido para correção.  

11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, 
o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso. 

12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Atenção: 
verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma 
diferente das instruções serão anuladas. 

14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno 
de Questões, se for o caso. 

15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do 
Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 

16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 
17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da 

sala. 
18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova. 
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Língua Portuguesa 
 
Leia o texto para responder as questões. 
 

Ioga para tod@s 
Muitos brasileiros descobriram a prática milenar na 

quarentena. Ao equilibrar corpo e mente, ela melhora a 
imunidade, algo bem-vindo agora e lá adiante 

Por Paula Desgualdo  
 

Em uma manhã fria de segunda-feira em São Paulo, a 
sala de aula virtual do professor Marcos Rojo, cofundador do 
Instituto de Ensino e Pesquisa em Yoga, estava cheia. Se fosse 
presencialmente, nas mesmas condições, ele calcula que talvez 
contasse com um terço do número de alunos, que ainda não 
estão saindo de casa para praticar. Nos últimos meses, Rojo tem 
reunido semanalmente cinco turmas de 80 estudantes, entre eles 
alguns que haviam se mudado para outros países.  

“Nunca havíamos chegado à metade disso na 
academia”, conta. No início da pandemia de Covid-19 no 
Brasil, em março de 2020, ele não acreditava que seria possível 
garantir um nível de qualidade nos encontros diante da tela. 
Como muitos instrutores, no entanto, acabou se adaptando e já 
não pretende mais largar a modalidade remota, que permite 
alcançar um número maior de praticantes. “Acredito que 
existem prós e contras. Pode ser mais desafiador para quem está 
na própria casa manter a concentração com cachorro, criança e 
às vezes até televisão ligada”, analisa o professor.  

Os tempos de confinamento parecem não só ter 
ampliado a rede de conexões de quem já estava familiarizado 
com o universo da ioga mas fez crescer o interesse de muitos 
brasileiros à procura de mais saúde física e mental, impactados 
tanto pela impossibilidade de manter uma rotina de atividade 
física como pela carga de ansiedade desse período. Dados do 
Google Trends mostram que, depois da segunda quinzena de 
março, houve um aumento médio de 25 pontos, em uma escala 
de 0 a 100, nas buscas relacionadas a ioga. Já a procura por 
“ioga online” no site foi 25 vezes maior no primeiro semestre 
deste ano do que no mesmo período de 2019.  

Para Márcia Micheli, professora de hatha ioga há 21 
anos, os números não surpreendem. “Ioga é uma porta de 
entrada para o encontro de você com você mesmo, e a pandemia 
mexeu com isso de uma maneira muito forte. As pessoas estão 
buscando recursos para lidar com o novo, com o medo, com as 
dificuldades em seus relacionamentos”, avalia. Na ioga, corpo, 
mente e espírito não estão separados e se refletem mutuamente. 
Entende-se, assim, que um estado de bem-estar não envolve só 
o aspecto físico nem exclusivamente o emocional.  

O propósito original das posturas é garantir um fluxo de 
energia em camadas mais sutis da nossa fisiologia. “Buscar a 
saúde física por meio da ioga é uma coisa muito boa. Ela pode 
oferecer isso, mas também pode dar muito mais, abrindo o 
indivíduo para outras dimensões do seu ser”, defende a 
professora Micheli.  
[...] 

Disponível em: https://saude.abril.com.br/fitness/ioga-para-tods/ 

 
1. Assinale a alternativa que apresenta um sujeito 

composto. 
a) “O propósito original das posturas é garantir um fluxo 

de energia em camadas mais sutis da nossa fisiologia” 
b) “Ela pode oferecer isso, mas também pode dar muito 

mais” 
c) “os números não surpreendem” 
d) “Na ioga, corpo, mente e espírito não estão separados” 
 

2. Analise: “Como muitos instrutores, no entanto, 
acabou se adaptando e já não pretende mais largar a 
modalidade remota” e assinale a alternativa que 
apresenta a classificação correta dos vocábulos em 
destaque, respectivamente. 

a) Adjetivo; verbo; preposição; substantivo. 
b) Advérbio; verbo; conjunção; adjetivo. 
c) Conjunção; preposição; substantivo; verbo. 
d) Preposição; verbo; conjunção e substantivo. 
 
3. Analise: “Em uma manhã fria de segunda-feira em 

São Paulo, a sala de aula virtual do professor Marcos 
Rojo, cofundador do Instituto de Ensino e Pesquisa 
em Yoga, estava cheia.” E assinale a alternativa 
incorreta. 

a) Há a presença de um advérbio de tempo. 
b) Há um aposto explicativo. 
c) Há uma oração subordinada. 
d) Há um sujeito simples.  
 
4. Analise: “Nunca havíamos chegado à metade disso 

na academia” e assinale a alternativa que apresenta 
o núcleo do sujeita desta oração. 

a) Nunca. 
b) Havíamos. 
c) Academia. 
d) O sujeito está oculto. 
 

Informática Básica 
 
5. Analise as alternativas e assinale a que melhor define 

a ação da função Alt + F4, considerando que o 
usuário esteja usando o Windows 10, instalação 
padrão, português do Brasil. 

 Obs.: o sinal de + não faz parte do comando, significa 
que as teclas devem ser pressionadas 
simultaneamente. 

a) Desfazer uma ação. 
b) Mudar o layout do teclado quando houver vários layouts 

de teclado disponíveis. 
c) Fechar o item ativo ou sair do aplicativo ativo. 
d) Copiar o item selecionado. 
 
6. Considerando o MS-Word 2016 (em português e em 

sua configuração padrão), analise as alternativas e 
assinale a que representa o nome da opção na barra 
de menu que dá acesso ao recurso de SmartArt. 

a) Design. 
b) Inserir. 
c) Referência. 
d) Correspondências. 
 
7. Analise as alternativas e assinale a que corretamente 

representa a sigla do protocolo que serve para 

receber mensagens eletrônicas pela internet. 
a) HTML 
b) HTTPS 
c) TCP/IP 
d) SMTP 
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Conhecimentos Gerais 
 
8. Segundo o Art. 69 da Lei Orgânica Municipal quem 

são os auxiliares do prefeito? 
a) Os Eleitores. 
b) Os Vereadores. 
c) Os secretários municipais 
d) Os membros do Ministério Público. 
 
9. Qual o nome dos atuais presidentes da Câmara dos 

Deputados e Senado Federal respectivamente? 
a) Michel Temer e Aécio Neves. 
b) Eduardo Bolsonaro e Alexandre Frota. 
c) Aníbal Gomes e Roberto Requião. 
d) Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. 
 

Conhecimentos Específicos 
 
10. Assinale a alternativa que não representa um 

atributo do ato administrativo. 
a) Tipicidade. 
b) Presunção de legitimidade. 
c) Nexo de causalidade culposa. 
d) Exigibilidade. 
 
11. Assinale a alternativa que não representa uma 

espécie de ato de administrativo. 
a) Atos negociais. 
b) Atos pluriestatais. 
c) Atos ordinatórios. 
d) Atos normativos. 
 
12. Sobre formalização dos contratos administrativos, 

assinale a alternativa incorreta. 
a) 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 
de forma gratuita. 

b) Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das 
propostas, sem convocação para a contratação, ficam os 
licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

c) O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, 
por igual período, quando solicitado pela parte durante 
o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado 
aceito pela Administração. 

d) Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os 
de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou 
a sua lavratura, o número do processo da licitação, da 
dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos 
contratantes às normas da legislação e às cláusulas 
contratuais. 

 
13. Conforme disposto na lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, sobre a execução dos contratos, analise as 
assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. O contratado é responsável pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. 

II. A administração deverá manter preposto, aceito pelo 
Contratado, no local da obra ou serviço, para 
representá-lo na execução do contrato. 

III. Cabe ao contratado fiscalizar o cumprimento dos 
requisitos de acessibilidade nos serviços e nos 
ambientes de trabalho. 

IV. O contrato deverá ser executado fielmente pelas 
partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 
normas desta Lei, respondendo cada uma pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. 

a) As assertivas I e II estão incorretas. 
b) As assertivas II e IV estão incorretas. 
c) As assertivas III e IV estão incorretas. 
d) As assertivas II e III estão incorretas. 
 
14. Conforme disposto na lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, sobre a execução dos contratos, assinale a 
alternativa incorreta. 

a) Nos casos de aquisição de equipamentos de grande 
vulto, o recebimento far-se-á mediante termo 
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo. 

b) Salvo disposições em contrário constantes do edital, do 
convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais 
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa 
execução do objeto do contrato correm por conta do 
contratado. 

c) A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, 
serviço ou fornecimento executado em desacordo com o 
contrato. 

d) O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das 
responsabilidades contratuais e legais, não poderá 
subcontratar em hipótese nenhuma partes da obra, 
serviço ou fornecimento. 

 
15. Conforme disposto na lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, assinale a alternativa que não constitui motivo 
para rescisão contratual. 

a) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da 
estrutura da empresa, que prejudique a execução do 
contrato. 

b) A lentidão do seu cumprimento, levando a 
Administração a comprovar a impossibilidade da 
conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos 
prazos estipulados. 

c) O atraso justificado no início da obra, serviço ou 
fornecimento. 

d) O não cumprimento de cláusulas contratuais, 
especificações, projetos ou prazos. 

 
16. Conforme disposto na lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, Lei do Pregão, analise as assertivas e assinale a 
alternativa correta. 

I. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins 
e efeitos da legislação, aqueles cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
definidos pelo edital, por meio de especificações 
usuais no mercado. 

II. O prazo de validade das propostas será de 60 
(sessenta) dias, se outro não estiver fixado no edital. 

III. Será facultado, nos termos de regulamentos próprios 
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a 
participação de bolsas de mercadorias no apoio 
técnico e operacional aos órgãos e entidades 
promotores da modalidade de pregão, utilizando-se 
de recursos de tecnologia da informação. 

IV. Poderá ser realizado o pregão por meio da utilização 
de recursos de tecnologia da informação, nos termos 
de regulamentação específica. 

a) Somente uma assertiva está correta. 
b) Somente duas assertivas estão corretas. 
c) Somente três assertivas estão corretas. 
d) Todas as assertivas estão corretas. 
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17. Conforme disposto na lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, Lei do Pregão, analise as assertivas e assinale a 
alternativa correta. 

I. Será permitida a exigência de garantia de proposta. 
II. Será permitida a exigência de aquisição do edital 

pelos licitantes, como condição para participação no 
certame. 

III. Será permitida a exigência de pagamento de taxas e 
emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do 
edital, que não serão superiores ao custo de sua 
reprodução gráfica, e aos custos de utilização de 
recursos de tecnologia da informação, quando for o 
caso. 

a) Somente a assertiva I está correta. 
b) Somente a assertiva II está correta. 
c) Somente a assertiva III está correta. 
d) Todas assertivas estão incorretas. 
 
18. Conforme disposto na lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, Lei do Pregão, assinale a alternativa correta. 
a) Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de 

pregão, as normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993. 

b) No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de 
pregoeiro e de membro da equipe de apoio não poderão 
ser desempenhadas por militares. 

c) A equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria 
por servidores não ocupantes de cargo efetivo ou 
emprego da administração. 

d) Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua 
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com 
a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, mas 
não será descredenciado no Sicaf. 

 
19. Conforme disposto na lei complementar nº 101, de 4 

de maio de 2000, disposições preliminares, assinale a 
alternativa incorreta. 

a) 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 a renúncia de receita, 
geração de despesas com pessoal, da seguridade social e 
outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de 
crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão 
de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 

b) As disposições desta Lei Complementar obrigam a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

c) Serão considerados na receita corrente líquida do 
Distrito Federal e dos Estados do Amapá e de Roraima 
os recursos recebidos da União para atendimento das 
despesas. 

d) A receita corrente líquida será apurada somando-se as 
receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze 
anteriores, excluídas as duplicidades. 

 
 
 
 
 
 

20. Conforme disposto na lei complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000, da execução orçamentária e do 
cumprimento das metas, analise as assertivas e 
assinale a alternativa correta. 

I. No prazo de noventa dias após o encerramento de 
cada semestre, o Banco Central do Brasil 
apresentará, em reunião conjunta das comissões 
temáticas pertinentes do Congresso Nacional, 
avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das 
políticas monetária, creditícia e cambial, 
evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas 
operações e os resultados demonstrados nos 
balanços. 

II. Serão objeto de limitação as despesas que constituam 
obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive 
aquelas destinadas ao pagamento do serviço da 
dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes 
orçamentárias. 

III. No caso de restabelecimento da receita prevista, 
ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos 
empenhos foram limitados dar-se-á de forma 
proporcional às reduções efetivadas. 

IV. Os recursos legalmente vinculados a finalidade 
específica serão utilizados exclusivamente para 
atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em 
exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. 

a) Somente uma assertiva está correta. 
b) Somente duas assertivas estão corretas. 
c) Somente três assertivas estão corretas. 
d) Todas as assertivas estão corretas. 
 
21. Conforme disposto na lei complementar nº 101, de 4 

de maio de 2000, da escrituração e consolidação das 
contas, assinale a alternativa correta. 

a) Os Estados encaminharão suas contas ao Poder 
Executivo da União até trinta e um de maio. 

b) Os Municípios encaminharão suas contas ao Poder 
Executivo da União com cópia para o Poder Executivo 
do respectivo Estado, até trinta de março. 

c) O descumprimento dos prazos previstos neste artigo não 
impedirá que o ente da Federação receba transferências 
voluntárias e contrate operações de crédito, exceto as 
destinadas ao refinanciamento do principal atualizado 
da dívida mobiliária. 

d) No caso das demonstrações conjuntas, não excluir-se-ão 
as operações intragovernamentais. 

 
22. Conforme disposto na lei complementar nº 101, de 4 

de maio de 2000, das prestações de contas, assinale a 
alternativa incorreta. 

a) Os Tribunais de Contas emitirão parecer prévio 
conclusivo sobre as contas no prazo de sessenta dias do 
recebimento, se outro não estiver estabelecido nas 
constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais. 

b) No caso de Municípios que não sejam capitais e que 
tenham menos de cem mil habitantes o prazo será de 
cento e oitenta dias. 

c) Será dada ampla divulgação dos resultados da 
apreciação das contas, julgadas ou tomadas. 

d) A prestação de contas evidenciará o desempenho da 
arrecadação em relação à previsão, destacando as 
providências adotadas no âmbito da fiscalização das 
receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação 
de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem 
como as demais medidas para incremento das receitas 
tributárias e de contribuições. 
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23. Conforme disposto na lei complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000, da transparência da gestão fiscal, 
analise as assertivas e assinale alternativa correta. 

I. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder 
Executivo ficarão disponíveis, durante todo o 
exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão 
técnico responsável pela sua elaboração, para 
consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da 
sociedade. 

II. A prestação de contas da União conterá 
demonstrativos do Tesouro Nacional e das agências 
financeiras oficiais de fomento, incluído o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 
especificando os empréstimos e financiamentos 
concedidos com recursos oriundos dos orçamentos 
fiscal e da seguridade social e, no caso das agências 
financeiras, avaliação circunstanciada do impacto 
fiscal de suas atividades no exercício. 

III. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios disponibilizarão suas informações e 
dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme 
periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo 
órgão central de contabilidade da União, os quais 
deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo 
acesso público.       

IV. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, 
aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em 
meios eletrônicos de acesso público: os planos, 
orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as 
prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o 
Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas 
desses documentos. 

a) Todas as assertivas estão corretas. 
b) Somente duas assertivas estão corretas. 
c) Somente três assertivas estão corretas. 
d) Somente uma assertiva está correta.  
 
24. Conforme disposto na lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, das obras e serviços, assinale a alternativa 
incorreta. 

a) A execução de cada etapa será obrigatoriamente 
precedida da conclusão e aprovação, pela autoridade 
competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, 
à exceção do projeto executivo, o qual poderá ser 
desenvolvido concomitantemente com a execução das 
obras e serviços, desde que também autorizado pela 
Administração. 

b) É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de 
recursos financeiros para sua execução, qualquer que 
seja a sua origem, exceto nos casos de empreendimentos 
executados e explorados sob o regime de concessão, nos 
termos da legislação específica. 

c) O Ministério Público será o único competente para 
requerer à Administração Pública os quantitativos das 
obras e preços unitários de determinada obra executada. 

d) A execução das obras e dos serviços deve programar-se, 
sempre, em sua totalidade, previstos seus custos atual e 
final e considerados os prazos de sua execução. 

 
25. Conforme disposto na lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, da licitação, assinale a alternativa incorreta. 
a) O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da 

realização do evento será quarenta e cinco dias para a 
modalidade de concorrência, quando o contrato a ser 
celebrado contemplar o regime de empreitada integral. 

b) O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da 
realização do evento será de dez dias úteis para a 
modalidade convite.   

c) O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da 
realização do evento será quarenta e cinco dias para a 
modalidade de concorrência, quando a licitação for do 
tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço". 

d) O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da 
realização do evento será quarenta e cinco dias para a 
modalidade de concurso. 

 
26. Conforme disposto na lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, sobre as modalidades de licitação, assinale a 
alternativa incorreta. 

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

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

c) 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 e o 
estenderá aos demais cadastrados na correspondente 
especialidade que manifestarem seu interesse com 
antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 
apresentação das propostas. 

d) Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados 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 (quarenta e cinco) dias. 

 
27. Conforme disposto na lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, da licitação, analise as assertivas e assinale a 
alternativa correta. 

I. Na compra de bens de natureza divisível e desde que 
não haja prejuízo para o conjunto ou complexo, é 
permitida a cotação de quantidade inferior à 
demandada na licitação, com vistas a ampliação da 
competitividade, podendo o edital fixar quantitativo 
mínimo para preservar a economia de escala. 

II. As obras, serviços e compras efetuadas pela 
Administração serão divididas em tantas parcelas 
quantas se comprovarem técnica e economicamente 
viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao 
melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no 
mercado e à ampliação da competitividade sem 
perda da economia de escala.     

III. É permitida a criação de outras modalidades de 
licitação ou a combinação das referidas nesta 
legislação. 

IV. Nos casos em que couber convite, a Administração 
poderá utilizar a tomada de preços e, em qualquer 
caso, a concorrência. 

a) Somente as assertivas II, III e IV estão corretas. 
b) Somente as assertivas I, II e IV estão corretas. 
c) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas. 
d) Somente as assertivas I, II e III estão corretas. 
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28. Sobre a dispensa de licitação, assinale a alternativa 
correta. 

a) É dispensável a licitação quando a União tiver que 
intervir no domínio econômico para regular preços ou 
normalizar o abastecimento. 

b) É dispensável a licitação para contratação de 
profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou 
através de empresário exclusivo, desde que consagrado 
pela crítica especializada ou pela opinião pública. 

c) É dispensável a licitação quando não acudirem 
interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, 
não puder ser repetida sem prejuízo para a 
Administração, mantidas, neste caso, todas as condições 
preestabelecidas. 

d) É dispensável a licitação nos casos de guerra ou grave 
perturbação da ordem. 

 
29. Conforme disposto na lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, dos registros cadastrais, analise as assertivas e 
assinale a alternativa correta. 

I. A atuação do licitante no cumprimento de obrigações 
assumidas será anotada no respectivo registro 
cadastral. 

II. Aos inscritos será fornecido certificado, renovável 
sempre que atualizarem o registro. 

III. É obrigatório às unidades administrativas 
utilizarem-se de registros cadastrais de outros órgãos 
ou entidades da Administração Pública. 

IV. Para os fins desta Lei, os órgãos e entidades da 
Administração Pública que realizem frequentemente 
licitações manterão registros cadastrais para efeito 
de habilitação, na forma regulamentar, válidos por, 
no máximo, dois ano. 

a) Todas as assertivas estão incorretas. 
b) Somente duas assertivas estão incorretas. 
c) Somente três assertivas estão incorretas. 
d) Somente uma assertiva está incorreta. 
 
30. Conforme disposto na lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, do procedimento e julgamento, analise as 
assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu 
direito de participar das fases subsequentes. 

II. Nas concorrências de âmbito internacional, o edital 
deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária 
e do comércio exterior e atender às exigências dos 
órgãos competentes. 

III. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante 
não o impedirá de participar do processo licitatório 
até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

IV. A Administração não pode descumprir as normas e 
condições do edital, ao qual se acha estritamente 
vinculada. 

V. O original do edital deverá ser datado, rubricado em 
todas as folhas e assinado pela autoridade que o 
expedir, permanecendo no processo de licitação, e 
dele extraindo-se cópias integrais ou resumidas, para 
sua divulgação e fornecimento aos interessados. 

VI. As minutas de editais de licitação, bem como as dos 
contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser 
previamente examinadas e aprovadas por assessoria 
jurídica da Administração. 

VII. Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar 
preço em moeda estrangeira, igualmente o poderá 
fazer o licitante brasileiro. 

VIII. É permitida a utilização de qualquer elemento, 
critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou 

reservado que possa ainda que indiretamente elidir o 
princípio da igualdade entre os licitantes. 

a) Somente sete assertivas estão corretas. 
b) Somente seis assertivas estão corretas. 
c) Somente cinco assertivas estão corretas. 
d) Todas as assertivas estão corretas. 
 
 
 


