
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

   

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 02hs30min de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, deverá 

assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá 20 (vinte) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse caso 

será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o material 

recebido no início da prova; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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DEBAIXO DA PONTE 
 
1º Moravam debaixo da ponte. Oficialmente, não é lugar onde se more, porém eles moravam. Ninguém lhes 
cobrava aluguel, imposto predial, taxa de condomínio: a ponte é de todos, na parte de cima; de ninguém, na parte de 
baixo. Não pagavam conta de luz e gás, porque luz e gás não consumiam. Não reclamavam contra falta d’água, 
raramente observada por baixo de pontes. Problema de lixo não tinham; podia ser atirado em qualquer parte, embora 
não conviesse atirá-lo em parte alguma, se dele vinham muitas vezes o vestuário, o alimento, objetos de casa. Viviam 
debaixo da ponte, podiam dar esse endereço a amigos, recebê-los, fazê-los desfrutar comodidades internas da ponte. 
2º ___ tarde surgiu precisamente um amigo que morava nem ele mesmo sabia onde, mas certamente morava: nem 
só a ponte é lugar de moradia para quem não dispõe de outro rancho. Há bancos confortáveis nos jardins, muito 
disputados; a calçada, um pouco menos propícia; a cavidade na pedra, o mato. Até o ar é uma casa, se soubermos 
habitá-lo, principalmente o ar da rua. O que morava não se sabe onde vinha visitar os de debaixo da ponte e trazer-lhes 
uma grande posta de carne. 
3º Nem todos os dias se pega uma posta de carne. Não basta procurá-la; é preciso que ela exista, o que costuma 
acontecer dentro de certas limitações de espaço e de lei. Aquela vinha até eles, debaixo da ponte, e não estavam 
sonhando, sentiam ___ presença física da ponte, o amigo rindo diante deles, a posta bem pegável, comível. Fora 
encontrada no vazadouro, supermercado para quem sabe freqüentá-lo, e aqueles três o sabiam, de longa e olfativa 
ciência. 
4º Comê-la crua ou sem tempero não teria o mesmo gosto. Um de debaixo da ponte saiu ___ caça de sal. E havia 
sal jogado a um canto de rua, dentro da lata. Também o sal existe sob determinadas regras, mas pode tornar-se acessível 
conforme as circunstâncias. E a lata foi trazida para debaixo da ponte. 
5º Debaixo da ponte os três preparavam comida. Debaixo da ponte a comeram. Não sendo operação diária, cada 
um saboreava duas vezes: a carne e a sensação de raridade da carne. E iriam aproveitar o resto do dia dormindo (pois 
não ___ coisa melhor, depois de um prazer, do que o prazer complementar do esquecimento), quando começaram a 
sentir dores. 
6º Dores que foram aumentando, mas podiam ser atribuídas ao espanto de alguma parte do organismo de cada 
um, vendo-se alimentado sem que lhe houvesse chegado notícia prévia de alimento. Dois morreram logo, o terceiro 
agoniza no hospital. Dizem uns que morreram da carne, dizem outros que do sal, pois era soda cáustica. Há duas vagas 
debaixo da ponte. 
 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Debaixo da ponte. In: Obra Completa, Rio de Janeiro: José Aguilar Editora, 1967, 
p. 896-897. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) À – a – à – há. 
b) À – a – à – a. 
c) À – à – a – há. 
d) A – à – a – à. 
 
02 - Atente para as afirmativas relacionadas ao texto: 
I - A indeterminação das personagens cria o efeito de sentido de “anonimato” de uma miséria tão absoluta que os 
priva até mesmo de um nome próprio. 
II - Ao indefinir o momento da ação o autor eterniza a miséria e permite que o final do texto seja aberto em um 
movimento cíclico que retoma o início do texto. 
III - O texto apresenta certos valores que são antagônicos como o percurso da morte (a miséria absoluta) para a 
vida (quando os sujeitos conseguem alimentos) e para a morte (quando os sujeitos são envenenados pela comida). 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) apenas I e II. 
b) apenas I e III. 
c) apenas II e III. 
d) todas as alternativas. 
 
03 - Assinale a alternativa em que estão corretamente identificadas as relações de sentido estabelecidas pelas 
palavras destacadas no primeiro parágrafo (porém, porque e embora): 
a) consequência – causa – conclusão. 
b) oposição – explicação – concessão. 
c) conclusão – causa – tempo. 
d) concessão – finalidade – conformidade. 
 
04 - Assinale a alternativa em que a analise morfológica dos termos destacados está correta: 
 Debaixo da ponte os três preparavam a comida. Debaixo a comeram. Não sendo operação diária, cada um 

saboreava duas vezes: a carne e a raridade da carne. E iriam aproveitar o resto do dia dormindo (pois não há nada 

melhor, depois de um prazer, do que complementar do esquecimento)... quando começaram a sentir dores... 

a) pronome pessoal do caso oblíquo – artigo definido – artigo definido – preposição. 
b) advérbio – artigo definido – artigo definido – artigo definido. 
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c) artigo – pronome demonstrativo – pronome demonstrativo – preposição. 
d) preposição – artigo indefinido – artigo definido – preposição. 
 
05 - Analise as frases extraídas do texto e as afirmações feitas sobre cada uma, em seguida assinale a alternativa 
que contém afirmação incorreta: 
a) “Dores que foram aumentando, mas podiam ser atribuídas ao espanto de alguma parte do organismo de cada um,...”  
Afirmação: a locução verbal destacada dá ideia de gradação. 
b) “Fora encontrada no vazadouro, supermercado para quem sabe freqüentá-lo, e aqueles três o sabiam de longa e 
olfativa ciência.” 
Afirmação: O pronome destacado substitui a expressão “freqüentar o vazadouro”. 
c) “Mas pode tornar-se acessível.”  
Afirmação: o termo destacado poderia ser substituído por conquanto sem prejuízo algum para a frase. 
d) “Há duas vagas debaixo da ponte.”  
Afirmação: o verbo “haver” apresenta duas formas de igual valor e função: “havemos” e “hemos”. 
 
06 - As artes marciais estão em alta na mídia atualmente. Em 2011, algumas emissoras de televisão transmitiram 
ao vivo, eventos de artes marciais do UFC® (Ultimate Fighting Championship), no qual os lutadores se 
enfrentam em um ringue no formato de octógono. Considere que em um campeonato não oficial de artes 
marciais, será utilizado como ringue de lutas, um octógono regular de arestas medindo 3 m. A área de luta será: 
Dado:  = 1,4. 
a) maior que 40 m2 e menor que 45 m2. 
b) maior que 45 m2 e menor que 50 m2. 
c) maior que 50 m2 e menor que 55 m2. 
d) maior que 55 m2 e menor que 60 m2. 
 
07 - O quadrado de um número, menos o seu quíntuplo é igual a – 6. Esse número é: 
a) 2. 
b) 3. 
c) 4. 
d) 5. 
 
08 - Uma montadora de automóveis fabrica determinado modelo de veículo em três cores (branco, preto e cinza), 
e com três configurações de opcionais diferentes (básico, luxo e gran luxo). A tabela 1 que segue é representativa 
das vendas da primeira semana do mês de dezembro, e a tabela 2 é referente ao valor de venda de cada modelo, 
de acordo com sua configuração de opcionais. 

 
No que se refere aos carros vendidos na cor preta, o montante, em reais, faturado nessas vendas foi de: 
a) menos de 1/2 milhão. 
b) pouco mais de 1/2 milhão. 
c) 3/4 de milhão. 
d) mais de 4/5 de milhão. 
 
09 - Um grupo de amigas está se preparando para uma confraternização. No que se refere às jóias que estão 
usando, observe o diagrama de Venn abaixo, e assinale a alternativa correta: 

 
a) O número de pessoas que usam brincos é o dobro do número de pessoas que usam colares. 
b) Apenas 15 pessoas estão usando pulseiras. 
c) O número de pessoas que usam pulseiras excede em 2 o número de pessoas que usam colares. 
d) O número de pessoas que usam brincos e pulseiras é igual a 12. 
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10 - Um artista projetou uma escultura, com suas medidas em metros, no formato de parábola que satisfaz a 
função x2 + 2x + 2 = 0, sendo fixada por um suporte lateral, na vertical, como ilustra a figura que segue. 

 
Desconsiderando-se o suporte, a menor distância entre a escultura (em destaque na figura) e o solo será de: 
a) 0,5 m. 
b) 1 m. 
c) 1,5 m. 
d) 2 m. 
 
11 - A Lei 8.666/93, em seu Art. 21, §2º traz os prazos dos processos licitatórios, assinale abaixo as suas 
correspondências:  

MODALIDADE PRAZOS PROCESSOS 
(A) Concorrência "melhor técnica" ou 

"técnica e preço" 
(1) 30 dias 

(B) Convite (2) 45 dias 
(C) Tomada de preços "melhor 

técnica" ou "técnica e preço" 
(3) 15 dias 

(D) Tomada de preços, nos casos não 
especificados na alínea "b" do 
inciso anterior. 

(4) 5 dias úteis 

A correspondência estabelecida corretamente é: 
a) A-4; B-1; C-4; D-2. 
b) A-2; B-4; C-1; D-3. 
c) A-3; B-3; C-2; D-1. 
d) A-1; B-2; C-3; D-4. 
 
12 - Pela Lei 8.666/93, Artigo 14, “Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto 

e..........”. Assinale abaixo a resposta que corresponda a complementação do texto do artigo 14, da 8.666/93: 
a) Indicação dos recursos financeiros para seu pagamento. 
b) Indicação do responsável pela compra. 
c) Indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento. 
d) Indicação do responsável pela licitação. 
 
13 - Em seu Artigo 6º, a Lei 8.666/93 apresenta as definições de; I -  Obra, II - Serviços, III –Compra, IV -

Alienação, V – Obras, VI -  Seguro-Garantia e outras. Assinale nas respostas abaixo a que representa a definição 
de Obras:  
a) Toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta. 
b) Toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, 
conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, 
publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais. 
c) Toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 
d) Serviços e compras de grande vulto - aquelas cujo valor estimado seja superior a 25 (vinte e cinco) vezes o limite 
estabelecido na alínea "c" do inciso I do art. 23 desta Lei. 
 
14 - Em seu Artigo 6º, a Lei 8.666/93, Item VIII – “Execução indireta - a que o órgão ou entidade contrata com 

terceiros sob qualquer dos seguintes regimes: a) empreitada por preço global e b) empreitada por preço unitário”. 
Assinale nas respostas abaixo qual é a definição de empreitada por preço global: 
a) Quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total. 
b) Quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. 
c) Quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço incerto e sem saber o total. 
d) Quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço incerto mas sabendo o total. 
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15 - Assinale as definições que são determinadas pela Lei 8.666/93, Art. 6º:  
Art. 6º)Para os fins desta Lei, 

considera-se 
DEFINIÇÕES 

(A) Tarefa  (1) Conjunto de elementos necessários e suficientes, com 
nível de precisão adequado, para caracterizar a obra 
ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto 
da licitação, elaborado com base nas indicações dos 
estudos técnicos preliminares, que assegurem a 
viabilidade técnica e o adequado tratamento do 
impacto ambiental do empreendimento, e que 
possibilite a avaliação do custo da obra e a definição 
dos métodos e do prazo de execução 

(B) Projeto Básico (2) Administração direta e indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
abrangendo inclusive as entidades com personalidade 
jurídica de direito privado sob controle do poder 
público e das fundações por ele instituídas ou 
mantidas; 

(C) Administração Pública (3) Órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual 
a Administração Pública opera e atua concretamente; 

(D) Administração (4) Quando se ajusta mão-de-obra para pequenos 
trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento 
de materiais; 

A correspondência estabelecida corretamente é: 
a) A-3; B-4; C-4; D-2. 
b) A-4; B-1; C-2; D-3. 
c) A-2; B-3; C-1; D-1. 
d) A-1; B-2; C-3; D-4. 
 
16 - Pela Lei 8.666/93, Art. 7º) § 2º “As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando”: 
I - Houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em 
participar do processo licitatório. 
II - Existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários. 
III - Houver previsão de recursos 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. 
IV - O produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas n a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
de que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas a afirmativa IV está correta. 
b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
 
17 - Pela Lei 8.666/93, Art. 15) “As compras, sempre que possível, deverão:” 
I - Atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de 
desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia 
oferecidas. 
II - Ser processadas através de sistema de registro de preços. 
II - Submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado. 
IV - Balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas a afirmativa III está correta. 
b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
18 - Pela Lei 8.666/93, Art. 15, § 7º “Nas compras deverão ser observadas, ainda:”  
I - A especificação completa do bem a ser adquirido com indicação de marca. 
II - A definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização 
prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de 
estimação. 
III - As condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material.  
IV - A especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
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b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
 
19 - A Lei 8.666/93 em seu Art. 16. “Será dada_______________, ______________, em órgão de divulgação oficial 

ou em quadro de avisos de amplo acesso público, à relação de todas as compras feitas pela Administração Direta ou 

Indireta, de maneira a clarificar a identificação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o 

nome do vendedor e o valor total da operação, podendo ser aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa e 

inexigibilidade de licitação”. Assinale nas respostas abaixo a que represente o teor original do texto: 
a) publicidade, mensalmente. 
b) publicidade, quadrimestralmente. 
c) a Câmara Municipal; mensalmente. 
d) publicidade, semestralmente. 
 
20 - A Lei 8.666/93, em seu Art. 22 traz as definições dos processos licitatórios, assinale abaixo as suas 
correspondências:  

MODALIDADE DEFINIÇÕES 
(A) Concorrência (1) 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) Convite (2) É a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para a venda de bens móveis inservíveis 
para a administração ou de produtos legalmente 
apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de 
bens imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o 
maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. 

(C) Tomada de preços (3) 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. 

(D) Leilão (4) 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. 

A correspondência estabelecida corretamente é: 
a) A-4; B-1; C-4; D-3. 
b) A-3; B-4; C-1; D-2. 
c) A-2; B-3; C-2; D-1. 
d) A-1; B-2; C-3; D-4. 
 

 
 

  
 







