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PORTUGUÊS 

 
O texto a seguir servirá para responder às questões 01, 02, 03, 
04 e 05: 
 

BORBOLETAS 
 

Quando depositamos muita confiança ou expectativas 
em uma pessoa, o risco de se decepcionar é grande. 

As pessoas não estão neste mundo para satisfazer as 
nossas expectativas, assim como não estamos aqui, para 
satisfazer as dela. 

Temos que nos bastar... nos bastar sempre e quando 
procuramos estar com alguém, temos que nos conscientizar de 
que estamos juntos porque gostamos, porque queremos e nos 
sentimos bem, nunca por precisar de alguém. 

As pessoas não se precisam, elas se completam... não 
por serem metades, mas por serem inteiras, dispostas a dividir 
objetivos comuns, alegrias e vida. 

Com o tempo, você vai percebendo que para ser feliz 
com a outra pessoa, você precisa em primeiro lugar, não precisar 
dela. Percebe também que aquela pessoa que você ama (ou 
acha que ama) e que não quer nada com você, definitivamente, 
não é o homem ou a mulher de sua vida. 

Você aprende a gostar de você, a cuidar de você, e 
principalmente a gostar de quem gosta de você.  

O segredo é não cuidar das borboletas e sim cuidar do 
jardim para que elas venham até você.  

No final das contas, você vai achar não quem você 
estava procurando, mas quem estava procurando por você! 

Mário Quintana 

 

QUESTÃO 01 

As palavras inteiras, você e a expressão no final das contas 
destacadas no texto são classificadas, respectivamente, como: 
 
A) Adjetivo, pronome, advérbio; 
B) Advérbio, pronome, locução adjetiva; 
C) Adjetivo, pronome, locução adverbial; 
D) Pronome, adjetivo, locução adverbial; 
E) Locução adjetiva, pronome, advérbio. 
 

QUESTÃO 02 

O objetivo principal do texto é: 
 
A) Incentivar as pessoas a lutarem sempre por um grande amor; 
B) Aconselhar para que as pessoas não alimentem sentimentos 

amorosos, pois estes só trazem dor; 
C) Mostrar que para ser realmente feliz no amor você tem que 

achar alguém que se sinta dependente de você; 
D) Enfatizar que para conquistar alguém, você precisa saber 

satisfazer as expectativas do outro; 
E) Alertar que para ser feliz com alguém é necessário primeiro 

ser feliz com você mesmo(a). 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

Todas as palavras que recebem acento gráfico no texto são: 
 
A) Oxítonas e monossílabos tônicos; 
B) Oxítonas e paroxítonas; 
C) Proparoxítonas e oxítonas; 
D) Monossílabos  átonos e oxítonas; 
E) Paroxítonas e proparoxítonas. 
 

QUESTÃO 04 

Os verbos depositamos (1º parágrafo) e precisam (4º parágrafo) 
estão flexionadas respectivamente na: 
 
A) 1ª pessoa do plural e 2ª pessoa do plural; 
B) 1ª pessoa do plural e 3ª pessoa do plural; 
C) 2ª pessoa do plural e 3ª pessoa do plural; 
D) 1ª pessoa do plural e 3ª pessoa do singular; 
E) 3ª pessoa do plural e 3ª pessoa do plural. 
 

QUESTÃO 05 

Há um item em que a separação das sílabas está incorreta. 
Qual? 
 
A) ex-pec-ta-ti-vas; 
B) ob-je-ti-vos; 
C) cons-ci-en-ti-zar; 
D) de-ce-p-cio-nar; 
E) pes-so-as. 
 

MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 06 

Um barril foi completamente cheio com 240 litros de vinho. 
Acontece que há um vazamento de 0,5 litros de vinho por dia, por 
um pequeno orifício na parte inferior do barril, sem que ninguém 
perceba. 
 

 
 
Marque a afirmativa CORRETA relacionada à situação descrita. 
 
A) Após 360 dias, o barril terá o seu volume reduzido à quarta 

parte do volume inicial; 
B) Restarão no barril, após 10 dias de vazamento constante, 230 

litros de vinho; 
C) A equação que representa a relação entre as variáveis volume 

(V) de vinho que resta no barril e número de dias (n), é V = (n . 
0,5) litros; 

D) A equação que representa a relação entre as variáveis volume 
(V) de vinho que sairão do barril e número de dias (n), é V = 
240 + (n . 0,5) litros; 

E) A equação que representa a relação entre as variáveis volume 
(V) de vinho que resta no barril e número de dias (n), é V = (n 
+ 0,5) litros. 
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QUESTÃO 07 

Os lados dos quadrados abaixo são respectivamente iguais a x , 
y e z. 
Sabendo-se que a área do quadrado ( 1 ) é a quarta parte da 
área do quadrado ( 2 ) e que a área do quadrado ( 3 ) é o 
quádruplo da área do quadrado ( 2 ), podemos afirmar que: 
 

 
 
A) z = 2y = 4x; 
B) y = 4x; 
C) z = 4y; 
D) z = 16x; 
E) y = 3x. 
 

QUESTÃO 08 

Um pai é 30 anos mais velho que seu filho. Há 5 anos atrás, a 
idade do pai era o quadrado da idade do filho. A soma dos 
algarismos da idade do pai é: 
 
A) 8; 
B) 7; 
C) 6; 
D) 5; 
E) 4. 
 

ANOTAÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 09 
Leia, atentamente, o anúncio a seguir, publicado na revista Veja: 
 

 

 
 
Marque a opção que não apresenta uma relação baseada na 
reportagem acima: 
 
A) A evolução das técnicas e do instrumental cirúrgico e o 

número de procedimentos cirúrgicos; 
B) A idade média dos pacientes que realizam cirurgias plásticas e 

o número de procedimentos cirúrgicos; 
C) Total de cirurgias plásticas por hora no país e a satisfação dos 

pacientes; 
D) O aprimoramento das técnicas e do instrumental cirúrgico e a 

segurança das intervenções estéticas; 
E) São mais de 80 cirurgias por horas em 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x z y 
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QUESTÃO 10 

Qual é o dominó que completa a sequência? 
 

 
 
 

A)  
 
 

B)  
 
 

C)  
 
 

D)  
 
 

E)  
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o Secretário 
Especial da Copa 2014 do Governo do Estado do Ceará: 
 
A) Gony Arruda; 
B) Arruda Bastos; 
C) Ferruccio Feitosa; 
D) Bismarck Maia; 
E) Francisco Bezerra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 12 

A Comissão da Verdade criada pela Presidenta da República, 
através Lei 12.528, de 18 de novembro de 2011, terá prazo de 
dois anos, a partir de sua instalação, para a conclusão dos seus 
trabalhos. Assinale a alternativa que aponta incorretamente um 
dos membros da referida comissão: 
 
A) Gilson Dipp; 
B) Cláudio Fonteles; 
C) Maria Rita Kehl; 
D) José Carlos Dias; 
E) Ayres Britto. 
 

QUESTÃO 13 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o estado que não 
faz fronteira com o Estado do Ceará: 
 
A) Piauí; 
B) Rio Grande do Norte; 
C) Pernambuco; 
D) Sergipe; 
E) Paraíba. 
 

QUESTÃO 14 

Dentro do conjunto de obras estruturantes em Fortaleza para a 
Copa de 2014 está a construção do Ramal Parangaba Mucuripe. 
A linha fará uma importante ligação entre o setor hoteleiro da orla 
marítima de Fortaleza e o centro da capital, a partir de sua 
integração com a Linha Sul. O Ramal vai ser operado com 
composições de VLT. Assinale a alternativa que aponta 
corretamente o significado da sigla VLT: 
 
A) Veículo Liga Transporte; 
B) Veículo Leve Transportador; 
C) Veículo Leva sobre Trilhos; 
D) Veículo Leve Turístico; 
E) Veículo Leve sobre Trilhos. 
 

QUESTÃO 15 

Assinale a alternativa que aponta corretamente a quantidade de 
municípios existentes no Estado do Ceará: 
 
A) 184; 
B) 185; 
C) 186; 
D) 187; 
E) 188. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

Quando o Serviço Público é prestado diretamente pela 
Administração Pública, dizemos ocorrer a prestação de forma: 
 
A) Regular; 
B) Ordinária; 
C) Descentralizada; 
D) Centralizada; 
E) Indireta. 
 

QUESTÃO 17 

Quando o Serviço Público é não prestado pela Administração 
Pública, esta o transferiu para a Administração indireta ou 
terceiros fora da Administração, dizemos ocorrer a prestação de 
forma: 
 
A) Regular; 
B) Ordinária; 
C) Descentralizada; 
D) Direta; 
E) Centralizada. 
 

QUESTÃO 18 

Quando a Administração direta transfere um serviço para 
terceiros, podendo este estar dentro ou fora da Administração, 
ocorre o fenômeno denominado: 
 
A) Descentralização; 
B) Desconcentração; 
C) Transferência administrativa; 
D) Alteração administrativa; 
E) Modificação administrativa. 
 

QUESTÃO 19 

Quando a Administração direta transfere um serviço para outro 
órgão dentro da própria Administração direta ocorre o fenômeno 
denominado: 
 
A) Descentralização; 
B) Desconcentração; 
C) Transferência administrativa; 
D) Alteração administrativa; 
E) Modificação administrativa. 
 

QUESTÃO 20 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente um dos 
princípios norteadores do Serviço Público: 
 
A) Continuidade; 
B) Cortesia; 
C) Eficiência; 
D) Segurança; 
E) Liberalidade. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 21 

Os Serviços Públicos considerados convenientes, como o 
transporte coletivo e o fornecimento de energia, são 
denominados: 
 

A) Próprios; 
B) De utilidade pública; 
C) Gerais; 
D) Específicos; 
E) Adequados. 
 

QUESTÃO 22 

Os Serviços Públicos prestados à sociedade em geral, como a 
defesa do território, são denominados: 
 

A) Próprios; 
B) De utilidade pública; 
C) Gerais; 
D) Específicos; 
E) Adequados. 
 

QUESTÃO 23 

Os Serviços Públicos prestados a todos, mas com  possibilidade 
de identificação dos beneficiados, são denominados: 
 

A) Próprios; 
B) De utilidade pública; 
C) Gerais; 
D) Específicos; 
E) Adequados. 
 

QUESTÃO 24 

Os Serviços Públicos executados de acordo com os princípios 
específicos do serviço público são denominados: 
 

A) Próprios; 
B) De utilidade pública; 
C) Gerais; 
D) Específicos; 
E) Adequados. 
 

QUESTÃO 25 

Os serviços públicos inerentes à soberania do Estado, como a 
defesa nacional ou a polícia judiciária, são denominados: 
 

A) Próprios; 
B) De utilidade pública; 
C) Gerais; 
D) Específicos; 
E) Adequados. 
 

QUESTÃO 26 

A forma de delegação do Serviço Público feita pelo Poder Público 
mediante licitação na modalidade concorrência à pessoa que 
demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e 
risco e por prazo determinado, é denominada: 
 

A) Concessão; 
B) Permissão; 
C) Autorização de uso; 
D) Autorização de atos privados; 
E) Autorização de serviços públicos. 
 



0320 – SUPERVISOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

Página 5 de 8 

QUESTÃO 27 

A forma de delegação do Serviço Público, a título precário, 
mediante licitação da prestação de serviços públicos feita pelo 
poder concedente, a pessoa que demonstre capacidade de 
desempenho por sua conta e risco, é denominada: 
 
A) Concessão; 
B) Permissão; 
C) Autorização de uso; 
D) Autorização de atos privados; 
E) Autorização de serviços públicos. 
 

QUESTÃO 28 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente uma das 
características da Concessão de Serviço Público: 
 
A) Caráter mais estável; 
B) Exige autorização legislativa; 
C) Licitação só por concorrência; 
D) Formalização por contrato; 
E) Para pessoas físicas e jurídicas. 
 

QUESTÃO 29 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente uma das 
características da Permissão de Serviço Público: 
 
A) Sempre por prazo determinado; 
B) Caráter mais precário; 
C) Não exige autorização legislativa, em regra; 
D) Licitação por qualquer modalidade; 
E) Formalização por contrato de adesão. 
 

QUESTÃO 30 

As disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal não obrigam 
o(a)(s): 
 
A) União; 
B) Estados; 
C) Municípios; 
D) Distrito Federal; 
E) Partidos políticos. 
 

QUESTÃO 31 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias disporá, exceto: 
 
A) Equilíbrio entre receitas e despesas; 
B) Critérios e forma de limitação de empenho; 
C) Normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos 

resultados dos programas financiados com recursos dos 
orçamentos; 

D) Demais condições e exigências para transferências de 
recursos a entidades públicas e privadas; 

E) Aplicação dos recursos advindos de repasses financeiros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 32 

O Anexo de Metas Fiscais, integrante do projeto da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, conterá, exceto: 
 
A) Avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior; 
B) Demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e 

metodologia de cálculo que justifiquem os resultados 
pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três 
exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com 
as premissas e os objetivos da política econômica nacional; 

C) Evolução do patrimônio bruto, também nos últimos três 
exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos 
obtidos com a alienação de ativos; 

D) Avaliação da situação financeira e atuarial dos regimes geral 
de previdência social e próprio dos servidores públicos e do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador e dos demais fundos 
públicos e programas estatais de natureza atuarial; 

E) Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de 
receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias 
de caráter continuado. 

 

QUESTÃO 33 

Sobre a Lei Orçamentária Anual, assinale a alternativa incorreta: 
 
A) Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou 

contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei 
orçamentária anual; 

B) O refinanciamento da dívida pública constará separadamente 
na lei orçamentária e nas de crédito adicional; 

C) A atualização monetária do principal da dívida mobiliária 
refinanciada não poderá superar a variação do índice de 
preços previsto na lei de diretrizes orçamentárias, ou em 
legislação específica; 

D) É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade 
imprecisa ou com dotação ilimitada; 

E) A lei orçamentária poderá consignar dotação para 
investimento com duração superior a um exercício financeiro 
que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que 
autorize a sua inclusão. 

 

QUESTÃO 34 

Integrarão as despesas da União, exceto as: 
 
A) Despesas as do Banco Central do Brasil relativas a pessoal; 
B) Despesas as do Banco Central do Brasil relativas a custeio 

administrativo; 
C) Despesas as do Banco Central do Brasil relativas a encargos 

sociais; 
D) Despesas do Banco Central do Brasil relativas a benefícios e 

assistência aos servidores; 
E) Despesas as do Banco Central do Brasil relativas a custeio da 

dívida externa. 
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QUESTÃO 35 

O resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a 
constituição ou reversão de reservas, constitui receita do Tesouro 
Nacional, e será transferido até o: 
 
A) Terceiro dia útil subsequente à aprovação dos balanços 

semestrais; 
B) Quinto dia útil subsequente à aprovação dos balanços 

semestrais; 
C) Sétimo dia útil subsequente à aprovação dos balanços 

semestrais; 
D) Décimo dia útil subsequente à aprovação dos balanços 

semestrais; 
E) Décimo quinto dia útil subsequente à aprovação dos balanços 

semestrais. 
 

QUESTÃO 36 

Nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias da 
União, o impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo 
Banco Central do Brasil serão demonstrados: 
 
A) Trimestralmente; 
B) Mensalmente; 
C) Semestralmente; 
D) Anualmente; 
E) Quinzenalmente. 
 

QUESTÃO 37 

Nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias, o 
Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o 
cronograma de execução mensal de desembolso no prazo de até: 
 
A) Quinze dias após a publicação dos orçamentos; 
B) Vinte dias após a publicação dos orçamentos; 
C) Trinta dias após a publicação dos orçamentos; 
D) Sessenta dias após a publicação dos orçamentos; 
E) Noventa dias após a publicação dos orçamentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 38 

Sobre a Execução Orçamentária e o Cumprimento de Metas, 
assinale a alternativa incorreta: 
 
A) 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; 

B) Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da 
receita poderá não comportar o cumprimento das metas de 
resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de 
Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, 
por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias 
subsequentes, limitação de empenho e movimentação 
financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes 
orçamentárias; 

C) 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; 

D) Não 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; 

E) No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário não 
promoverem a limitação no prazo estabelecido em lei, é o 
Ministério Público autorizado a limitar os valores financeiros 
segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes 
orçamentárias. 

 

QUESTÃO 39 

O Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das 
metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública até o 
final dos meses de: 
 
A) Maio, Setembro e Fevereiro; 
B) Março, Julho e Novembro; 
C) Abril, Agosto e Dezembro; 
D) Junho, Outubro e Fevereiro; 
E) Janeiro, Maio e Agosto. 
 

QUESTÃO 40 

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, após o encerramento de cada semestre, no prazo de: 
 
A) 30 dias; 
B) 60 dias; 
C) 90 dias; 
D) 120 dias; 
E) 180 dias. 
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QUESTÃO 41 

Sobre a Previsão e Arrecadação da Receita Pública, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na 

gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de 
todos os tributos da competência constitucional do ente da 
Federação; 

B) É vedada a realização de transferências voluntárias para o 
ente que não observe a instituição, previsão e efetiva 
arrecadação de todos os tributos da competência 
constitucional no que se refere aos impostos; 

C) As previsões de receita observarão as normas técnicas e 
legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, 
da variação do índice de preços, do crescimento econômico 
ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas 
de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da 
projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e 
da metodologia de cálculo e premissas utilizadas; 

D) Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será 
admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou 
legal; 

E) O montante previsto para as receitas de operações de crédito 
poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do 
projeto de lei orçamentária. 

 

QUESTÃO 42 

O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos 
demais Poderes e do Ministério Público, antes do prazo final para 
encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e 
as estimativas das receitas para o exercício subsequente, 
inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de 
cálculo no prazo de no mínimo: 
 
A) Quinze dias antes do prazo final para encaminhamento de 

suas propostas orçamentárias; 
B) Vinte dias antes do prazo final para encaminhamento de suas 

propostas orçamentárias; 
C) Trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de suas 

propostas orçamentárias; 
D) Sessenta dias antes do prazo final para encaminhamento de 

suas propostas orçamentárias; 
E) Noventa dias antes do prazo final para encaminhamento de 

suas propostas orçamentárias. 
 

QUESTÃO 43 

No âmbito Municipal, a despesa total com pessoal, em cada 
período de apuração, não poderá exceder da receita corrente 
líquida o percentual de: 
 
A) 20%; 
B) 30%; 
C) 40%; 
D) 50%; 
E) 60%. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 44 

Nos procedimentos licitatórios, as margens de preferência para 
produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a 
normas técnicas brasileiras serão definidas pelo Poder Executivo 
federal, não podendo a soma delas ultrapassar o montante de: 
 
A) 5% (cinco por cento) sobre o preço dos produtos 

manufaturados e serviços estrangeiros; 
B) 10% (dez por cento) sobre o preço dos produtos 

manufaturados e serviços estrangeiros; 
C) 15% (quinze por cento) sobre o preço dos produtos 

manufaturados e serviços estrangeiros; 
D) 20% (vinte por cento) sobre o preço dos produtos 

manufaturados e serviços estrangeiros; 
E) 25% (vinte e cinco por cento) sobre o preço dos produtos 

manufaturados e serviços estrangeiros. 
 

QUESTÃO 45 

O seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações 
assumidas por empresas em licitações e contratos é denominado: 
 
A) Seguro-Fiança; 
B) Seguro-Garantia; 
C) Seguro-Execução; 
D) Seguro-Realização; 
E) Seguro-Concretização. 
 

QUESTÃO 46 

O regime de execução indireta em que se contrata a execução da 
obra ou do serviço por preço certo e total é denominado: 
 
A) Empreitada por preço unitário; 
B) Empreitada por preço total; 
C) Empreitada por preço global; 
D) Empreitada por preço fechado; 
E) Empreitada por preço fixo. 
 

QUESTÃO 47 

O 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 é denominado: 
 
A) Projeto Básico; 
B) Projeto Elementar; 
C) Projeto Inicial; 
D) Projeto Regular; 
E) Projeto Executivo. 
 

QUESTÃO 48 

O conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução 
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, é 
denominado: 
 
A) Projeto Básico; 
B) Projeto Elementar; 
C) Projeto Inicial; 
D) Projeto Regular; 
E) Projeto Executivo. 
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QUESTÃO 49 

As licitações para a execução de obras e para a prestação de 
serviços obedecerão ao à seguinte sequência cronológica: 
 
A) I- Projeto básico; II- Execução das Obras e Serviços; III- 

Projeto Executivo; 
B) I- Projeto Executivo; II- Projeto Básico; III- Execução das 

Obras e Serviços; 
C) I- Execução das Obras e Serviços; II- Projeto Executivo; III- 

Projeto Básico; 
D) I- Execução das Obras e Serviços; II- Projeto Básico; III- 

Projeto Executivo; 
E) I- Projeto Básico; II- Projeto Executivo; III- Execução das 

Obras e Serviços. 
 

QUESTÃO 50 

Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços 
serão considerados principalmente os seguintes requisitos, 
exceto:  
 
A) Impacto social; 
B) Funcionalidade e adequação ao interesse público; 
C) Economia na execução, conservação e operação; 
D) Possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, 

tecnologia e matérias-primas existentes no local para 
execução, conservação e operação; 

E) Facilidade na execução, conservação e operação, sem 
prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




