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Outros progressos
Pergunto ao meu neto de 11 anos se ele sabe o que faz o correio, para que serve, e ele faz uma cara de está me gozando, e
eu insisto, se sabe, diga lá, e ele, iPhone na mão, claro que eu sei, então diz, e ele, pê da vida por falar o óbvio, com certeza
pensando ah, esses velhos, não titubeia: correio manda pacotes para as pessoas. É o que eu supunha: a cabeça dele
eliminou as cartas, carta já era, o correio transporta o que não pode seguir via smartphone, e-mail ou iPad, por onde agora
trafegam as palavras, escritas ou faladas. É um progresso? Seja. Cartas levavam dias para chegar, às vezes nem
chegavam. Hoje, basta um clique e despacham-se palavras de amor, ódio ou negócios, recebidas em segundos. Nas
mensagens de amor faltará o perfume, mas elas chegam com a urgência dos que amam.
Na crônica passada contei como lidávamos com três coisas do dia a dia que progrediram muito nestes quarenta anos: o
carro nacional, o telefone e o beijo, mas ficaram faltando coisas nessa olhada para trás, como as cartas.
Outra que faltou: religião. Se fartura é sinal de avanço, a religião avançou muito. Antes havia uma igreja católica nos bairros
principais e uma ou outra batista, metodista, um centro espírita, meio invisíveis nas cidades. Hoje são dezenas à escolha,
multiplicam-se evangélicas de variado matiz, há templos budistas, judaicos, muçulmanos, espíritas, anglicanos, casas de
mesa branca, de umbanda... Havia pecado e inferno, quando o rigor dos pregadores nos levava a acreditar que tudo o que
era bom era proibido. Não é mais assim. Cresce o número de igrejas, mas fraqueja o poder de freio que elas tinham. Em
cenas na TV, políticos dão-se as mãos e agradecem em oração a propina alcançada; bandidos agradecem a Deus o assalto
bem-sucedido.
A fotografia dava trabalho a amadores: carregar o trambolho da máquina e rolos de filme, levar o filme ao laboratório para
revelar e copiar, a longa espera, as cores que empalideciam, o problema de guardar, o custo de tudo. Hoje, um clique no
celular e “ói nóis na fita”, em imagem digital, correndo mundo.
Fora de casa, ouvir a música que a gente queria, não a que estava tocando no rádio, era impossível. Depois ficou só
complicado: inventaram aqueles aparelhos enormes, à pilha, conjugando dois alto-falantes, toca-fitas, rádio e gravador. No
começo pesavam uns 4 quilos, e havia “boys” que carregavam a coisa pelas ruas, trens e ônibus, volume no máximo. Gente
fina não usava aquilo, não ouvia música na rua. Então inventaram o CD, e daí a pouco ficou chique ter um walkman
pendurado no pescoço, fones nos ouvidos, até que Steve Jobs criou o iPod, e veio o celular que toca o que você quer.
Tudo bem que churrasco não é coisa do dia a dia, mas olha: até os apartamentos já vêm com churrasqueira. Antes, nas
casas, o anfitrião tinha de amontoar tijolos no quintal para queimar o carvão, era aquela fumaceira sem chaminé, defumando
os convidados. Hoje há lojas de churrasco por toda parte, que têm o que se possa imaginar, e butiques de carne, todos os
cortes, filas nos fins de semana.
E as compras? Shopping centers! Todas as facilidades! Segurança! Cidades como Roma, Paris, Amsterdã, Milão, Nova York
preferiram suas vitrines nas ruas, mas as inseguras e mal-arrumadas metrópoles brasileiras não tiveram muita escolha. Aqui,
shopping é progresso, comércio moderno. A padaria e o boteco, indomáveis, são o último refúgio da simpática vida das ruas.
Ivan Angelo – 28/11/2014
Disponível em: http://vejasp.abril.com.br
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1.

O texto lido é uma crônica, sua forma textual no estilo de narração tem por base fatos que acontecem em nosso
cotidiano. O leitor interage com os acontecimentos e por muitas vezes se identifica com as ações tomadas pelas
personagens. Após a leitura do texto analise as afirmações abaixo, coloque (V) para o que for verdadeiro ou (F) para o
que for falso.
( ) O neto acha estranho quando o avô lhe pergunta para que serve o correio. Irritado responde que serve para mandar
pacotes para as pessoas.
( ) O avô não se surpreende com a resposta que o neto lhe dá, porém lamenta, por exemplo, o romantismo que as
mensagens de amor levavam, mesmo a carta demorando para chegar ao seu destino.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
A)
B)
C)
D)

2.

V – F.
F – F.
F – V.
V – V.

Em outras crônicas Ivan Angelo diz que menciona o carro nacional, o telefone, o beijo, e que faltou falar também sobre:
A religião, que nos dias de hoje progrediu muito, pois em outros tempos era a igreja católica que predominava, havia
pelo menos uma nos bairros principais, as outras religiões não apareciam muito.
A fotografia que hoje com apenas um clique você registra momentos, que em segundos várias pessoas podem ver,
em outros tempos, além dos equipamentos (máquina fotográfica, rolos de filme...) havia a espera pela revelação das
fotos, as cores que nem sempre eram boas, sem falar do valor pago pelo custo.
Ouvir a nossa música preferida, fora de casa, era impossível, depois ficou complicado, quando inventaram todas
aquelas aparelhagem pesadas, que foram melhorando com o CD, o walkman, até que Steve Jobs criou o IPod.
Hoje, com o celular ouve-se a música que quiser e onde você estiver.
O churrasco fazia-se no quintal, com tijolos que eram aglomerados para queimar o carvão, que além de assar as
carnes, exalava aquela fumaça para defumar os convidados. Hoje, os apartamentos já vêm com a churrasqueira.
As compras, hoje, são feitas no Shopping que oferecem facilidades e mais segurança.
De acordo com o texto, estão corretos:
A)
B)
C)
D)

3.

Assinale a alternativa que contém palavras que NÃO se acentuam pela mesma regra.
A)
B)
C)
D)

4.

está – faltará – chaminé – você.
daí – vêm – até – trás.
crônica – lidávamos – ônibus – último.
obvio – ódio – urgência – refúgio.

Em todas as alternativas a palavra destacada não se flexiona em gênero (masculino e feminino), EXCETO em:
A)
B)
C)
D)

5.

apenas quatro itens.
apenas três itens.
todos os itens.
apenas dois itens.

assalto bem-sucedido.
carro nacional.
bairros principais.
igreja católica.

Assinale a alternativa que classifica corretamente os tempos dos verbos destacados no período abaixo.
“Havia pecado e inferno, quando o rigor dos pregadores nos levava a acreditar que tudo o que era bom era proibido.
1
2
3
A)
B)
C)
D)

6.

1 e 2: Presente – 3-Futuro do Presente.
1 – 2 – 3: Pretérito Imperfeito.
1- Pretérito Perfeito – 2-Presente – 3-Pretérito Imperfeito.
1- Presente – 2-Pretérito Imperfeito – 3-Presente.

Na frase: “Pergunto ao meu neto de 11 anos ...” o que foi grifado pode ser substituído por um pronome. Assinale a
alternativa que apresenta a frase com a colocação e o pronome corretos.
A)
B)
C)
D)

Lhe pergunto.
Pergunto-te.
Pergunto-lhe.
Te pergunto.
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7.

Observe a concordância verbal nas frases abaixo.
I- A maioria das coisas evoluiu, mas algumas perderam a graça.
II- A maioria das coisas evoluíram, mas algumas perderam a graça.
III- A maioria evoluiu, mas algumas coisas perderam a graça.
A concordância está correta:
A)
B)
C)
D)

8.

nos itens I e II, apenas.
nos itens I e III, apenas.
nos itens I, II e III.
nos itens II e III, apenas.

Observe a regência do verbo esquecer nas frases abaixo.
III-

Não se esquece das poses que fazia para os retratos.
Não esquece as poses que fazia para os retratos.

A regência em I e II estão, respectivamente:
A)
B)
C)
D)
9.

correta e correta.
incorreta e incorreta.
incorreta e correta.
correta e incorreta.

Analisando sintaticamente os termos da frase: “A fotografia dava trabalho a amadores:...”, temos:
IIIIIIIVV-

A fotografia: Sujeito Simples.
dava trabalho a amadores: Predicado Verbal.
dava: Verbo Transitivo Direto e Indireto.
trabalho: Objeto Direto.
a amadores: Objeto Indireto.

Assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)

Apenas os itens I, II, III e IV estão corretos.
Apenas os itens II, IV e V estão corretos.
Apenas os itens I, III e V estão corretos.
Todos os itens estão corretos.

10. De acordo com o texto lido, em todas as alternativas temos palavras/expressões sinônimas, EXCETO em:
A)
B)
C)
D)

titubeia = vacila.
óbvio = duvidoso.
rigor = rigidez.
trambolho = coisa grande que incomoda e atrapalha.

11. Marcelo e Débora nasceram no mês de fevereiro. Sabendo-se que Débora é 10 anos mais nova que Marcelo, e que o
produto dos números que representam suas idades é 1.200, é correto afirmar que o ano de nascimento de Débora é:
A)
B)
C)
D)

1.975.
1.990.
1.985.
1.980.

12. Na manhã de um determinado dia, Carlos vendeu somente 10 unidades de um produto X e 12 unidades de um produto
Y, totalizando R$ 1.660,00 em vendas. No período da tarde daquele mesmo dia, Carlos vendeu apenas 5 unidades do
produto X e 10 unidades do produto Y, totalizando, para aquele período, R$ 1.150,00 em vendas. Sabendo-se que a
meta mensal de Carlos é vender 200 unidades de cada produto, é correto afirmar que o valor total que Carlos tem de
atingir com as vendas desses dois produtos, nesse mês, é:
A)
B)
C)
D)

R$ 30.000,00.
R$ 32.000,00.
R$ 31.000,00.
R$ 33.000,00.
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13. A razão entre o número de candidatos mulheres e o número de candidatos não mulheres que prestaram um concurso
pode ser representada pela fração 6/7. Sabendo-se que exatamente 300 candidatos mulheres prestaram esse concurso,
é correto afirmar que o número total de candidatos que prestaram esse concurso foi:
A)
B)
C)
D)

625.
650.
600.
675.

14. Antes da redução da carga horária de trabalho de uma indústria, 60 funcionários, trabalhando 8 horas por dia,
fabricavam 1.000 unidades de um determinado produto, em um dia de trabalho. Após a redução, essa empresa passou
a produzir 800 unidades diárias do mesmo produto, com funcionários trabalhando somente 6 horas por dia. Com base
nessas informações, e supondo que as condições e o ritmo de trabalho tivessem sido mantidos e, ainda, que todos os
trabalhadores tivessem a mesma força de trabalho, é possível afirmar que o número de funcionários dessa indústria:
A)
B)
C)
D)

diminuiu em 4 unidades.
aumentou em 24 unidades.
diminuiu em 24 unidades.
aumentou em 4 unidades.

15. O preço de venda de um produto foi reajustado em 20% e ele passou a ser vendido a R$ 180,00. Antes do referido
reajuste, o preço de venda desse produto era:
A)
B)
C)
D)

R$ 155,00.
R$ 140,00.
R$ 145,00.
R$ 150,00.

16. Uma aplicação de R$ 1.500,00 foi efetuada a juros compostos, por um período de 2 mês, com taxa de juros de 2% ao
mês. O valor total dos juros relativos a essa aplicação foi de:
A)
B)
C)
D)

R$ 60,00.
R$ 60,30.
R$ 60,90.
R$ 60,60.

17. No interior de uma das cinco caixas em que nada se pode ver do lado de fora, está um pedaço de papel do tipo A escrito
“você ganhou um prêmio”. No interior das demais caixas, está um pedaço de papel, do mesmo tipo A, escrito “não foi
desta vez”. Uma pessoa escolheu, aleatoriamente, uma das caixas e retirou, do seu interior, um pedaço de papel escrito
“não foi desta vez”. A probabilidade de a próxima pessoa, ao escolher uma das quatro caixas restantes, retirar do interior
dessa caixa o pedaço de papel escrito “você ganhou um prêmio” é de:
A)
B)
C)
D)

20%.
30%.
25%.
50%.

18. Considere os conjuntos A, B e C, tais que no conjunto A haja, ao todo, 50 elementos, no conjunto B haja, ao todo, 60
elementos, e no conjunto C haja, ao todo, 70 elementos. Se Marcelo e Hugo são os únicos elementos que pertencem
somente aos conjuntos A e B, Débora e Raquel são os únicos elementos que pertencem somente aos conjuntos B e C,
Antonio e Ana são os únicos elementos que pertencem somente aos conjuntos A e C, apenas Rodrigo pertence aos três
conjuntos, e somente os citados pertencem a mais de um conjunto, então é verdade que o número total de elementos do
conjunto reunião de A com B e com C, ou seja, A B C, é:
A)
B)
C)
D)

172.
176.
168.
180.

19. Suponha que você tenha um terreno cuja área de superfície seja de 44.500 metros quadrados, mas que precise
relacionar esse terreno em um formulário que somente aceite informações sobre superfícies em quilômetros quadrados.
Sendo assim, nesse formulário você deverá informar que a superfície do seu terreno corresponde a:
A)
B)
C)
D)

2

4,45 km .
2
0,0445 km .
2
44,5 km .
0,445 km2.
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20. Considere a seguinte sequência numérica: –3, –1, –5, 1, –7, 3, –9, ...
Mantida a regularidade, o próximo elemento dessa sequência será:
A)
B)
C)
D)

4.
3.
6.
5.

21. Para imprimir as páginas intercaladas 3, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 45 e 46 deve-se digitar no campo páginas a seguinte
sequência:
A)
B)
C)
D)

3-9; 18-21; 45-46.
3-7; 8-9; 18-21; 45; 46.
3; 7-9; 18-21; 45; 46.
3; 7; 9; 18; 21; 45; 46.

22. A figura representa botões de alinhamento de texto da janela do Excel 2010. O botão em destaque tem a função de:
A)
B)
C)
D)

alinhar o texto à parte inferior da célula.
alinhar o texto à direita da célula.
alinhar o texto à esquerda da célula.
centralizar o texto.

23. Quando pretendemos acessar o recurso Ferramentas no Internet Explorer devemos clicar no botão representado na
figura pelo número:
A)
B)
C)
D)

3.
2.
1.
4.

24. De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, Lei nº. 8.069 de 13/de julho de 1990 - (ECA), considera-se criança:
A)
B)
C)
D)

até dez anos de idade completos.
até treze anos de idade incompletos.
até doze anos de idade completos.
até onze anos de idade incompletos.

25. O Estatuto da Criança e do Adolescente define castigo como:
A) ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada sem o uso da força física sobre a criança ou o adolescente.
B) ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou o adolescente que
resulte em: sofrimento físico ou lesão.
C) ação de natureza punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou o adolescente que não resulte em
sofrimento físico ou lesão.
D) ação de natureza disciplinar aplicada sem o uso da força física sobre a criança que não resulte em sofrimento físico
ou lesão.
26. Considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que
haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, sejam qual for à
denominação utilizada.
O conceito acima é estabelecido pela Lei nº:
A)
B)
C)
D)

4.320/64.
6.404/76
11.638/07.
8.666/93.

27. De acordo com a Lei n. 8666/93 considera-se compras:
A)
B)
C)
D)

toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente.
toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta.
toda transferência de domínio de bens a terceiros.
toda aquisição não remunerada feita pelos órgãos e entidades da Administração, pelos seus próprios meios.
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28. Estabelece a Lei da Licitação que, projeto básico é 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.
Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços serão considerados principalmente os requisitos:
IIIIIIIV-

segurança.
funcionalidade e adequação ao interesse público.
economia na execução, conservação e operação.
possibilidade de emprego de mão de obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local para
execução, conservação e operação.
V- facilidade na execução, conservação e operação, com prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço.
VI- adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas.
VII- impacto ambiental.
Estão corretas as afirmativas:
A)
B)
C)
D)

I, II, III, IV, VI e VII, apenas.
II, III, IV, V e VI, apenas.
I, V e VI, apenas.
I, II, III, IV, V, VI e VII.

29. Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa da autoridade
competente, exigir que o:
A) contratante promova, em favor de órgão ou entidade integrante da administração pública ou daqueles por ela
indicados a partir de processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial, tecnológica ou acesso a
condições vantajosas de investimento, cumulativamente, na forma estabelecida pelo Poder Executivo federal.
B) contratante promova, em favor de órgão ou entidade integrante da administração pública ou daqueles por ela
indicados a partir de processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial, tecnológica ou acesso a
condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo
Estadual.
C) contratado promova, em favor de órgão ou entidade integrante da administração pública ou daqueles por ela
indicados a partir de processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial, tecnológica ou acesso a
condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo
federal.
D) contratado promova, em favor de órgão ou entidade integrante da administração pública ou daqueles por ela
indicados a partir de processo público e privado, medidas de compensação comercial, industrial, tecnológica ou
acesso a condições vantajosas de investimento, cumulativamente, na forma estabelecida pelo Poder Legislativo.
30. Com base na Lei 8.666/93, na concorrência para a venda de bens imóveis, a fase de habilitação limitar-se-á à
comprovação do recolhimento de quantia correspondente a:
A)
B)
C)
D)

4% da avaliação.
5% da avaliação.
3% da avaliação.
2% da avaliação.

31. De acordo com a Lei 8.666/93, as licitações serão efetuadas no local onde se situar a repartição interessada, salvo por
motivo de interesse público, devidamente justificado. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das
tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser
publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez: no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por
órgão ou entidade da Administração Pública Federal e, ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial ou
totalmente com recursos federais ou garantidas por instituições federais; no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito
Federal quando se tratar, respectivamente, de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou
Municipal, ou do Distrito Federal e; em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de
circulação no Município ou na região onde será realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o
bem, podendo ainda a Administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação para
ampliar a área de competição. O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento para o
concurso será de:
A)
B)
C)
D)

30 dias.
15 dias.
05 dias.
45 dias.
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32. Com base na Lei 8.666/93 complete as lacunas abaixo com a alternativa correta.
Na compra de bens de natureza _________________ e desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo, é
permitida a cotação de quantidade ______________ à demandada na licitação, com vistas à ampliação da
competitividade, podendo o edital fixar ____________ mínimo para preservar a economia de escala.
A)
B)
C)
D)

indivisível – inferior – quantitativo
divisível – inferior – quantitativo
divisível – inferior – qualitativo
indivisível – superior – quantitativo

33. O poder executivo, segundo a instrução normativa nº 01/2008 que trata das Contas do Estado de São Paulo, deverá
encaminhar o relatório resumido da execução orçamentária os demonstrativos que o acompanham, até o dia:
A)
B)
C)
D)

16 do segundo mês subsequente ao encerramento de cada bimestre.
19 do terceiro mês subsequente ao encerramento de cada trimestre.
15 do segundo mês subsequente ao encerramento de cada bimestre.
20 do terceiro mês subsequente ao encerramento de cada semestre.

34. Conforme as instruções normativas do Estado de São Paulo nº 01/2008, analise as afirmativas abaixo, marque (V) para
verdadeiro ou (F) para falso e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
( ) Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão e/ou a Secretaria da Fazenda, por meio do
controle interno, deverão comunicar ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no prazo de três dias, qualquer
irregularidade ou ilegalidade praticada pela Organização Social na utilização dos recursos ou bens de origem
pública, bem como o desfecho do respectivo procedimento administrativo instaurado para apurar irregularidade.
( ) No caso de paralisação, rescisão ou encerramento do contrato de gestão ou, ainda, de desqualificação da entidade
como Organização Social, a Secretaria da área correspondente deverá comunicar ao Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, no prazo de até trinta dias contados da data da ciência do fato ou da decisão administrativa,
conforme o caso, as providências adotadas, inclusive quanto à restituição dos bens cedidos e do saldo de recursos
e rendimentos de aplicação financeira.
( ) Os documentos originais de receitas e despesas vinculados a contrato de gestão, referentes à comprovação da
aplicação dos recursos próprios e/ou de origem pública, depois de contabilizados, ficarão arquivados na
Organização Social, à disposição ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
A)
B)
C)
D)

V – V – F.
V – V – V.
F – F – V.
F – F – F.

35. Preencha as lacunas abaixo com a alternativa correta, conforme as instruções normativas nº 01/2008 que trata dos
contratos e atos jurídicos análogos das Fundações.
Ficam ___________da obrigação os contratos de operações de ____________, devendo ficar nas fundações, à
disposição do tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
A)
B)
C)
D)

incluídos – crédito
excluídos – débito
incluídos – débito
excluídos – crédito

36. Estabelece a Lei nº 10.520/02 que 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:
A)
B)
C)
D)

Pregão, utilizando-se de recursos de tecnologia da informação.
Convite, utilizando-se de recursos de tecnologia da informação.
Concorrência, utilizando-se de recursos de tecnologia da informação.
Leilão, utilizando-se de recursos de tecnologia da informação.

37. Complete a lacuna abaixo com a alternativa correta.
No âmbito do ______________________, as funções de pregoeiro e de membro da equipe de apoio poderão ser
desempenhadas por militares.
A)
B)
C)
D)

Ministério da Fazenda
Ministério da Comunicação
Ministério da Defesa
Ministério do Planejamento
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38. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e, quando declarado o vencedor:
A) qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o
prazo de 30 dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contra-razões no prazo de 45 dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendolhes assegurada vista imediata dos autos.
B) qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o
prazo de três dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
C) o licitante poderá manifestar a intenção de recorrer no prazo de 30 dias úteis para apresentação das razões do
recurso e, não haverá intimação dos demais licitantes para apresentar contra-razão.
D) não poderá nenhum licitante manifestar a intenção de recorrer.
39. Com base na Lei n. 10520/02, leia as afirmativas e, em seguida aponte a alternativa correta.
I-

É vedada 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.
II- O prazo de validade das propostas será de sessenta dias, se outro não estiver fixado no edital.
III- 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 e, será
descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o
da Lei n. 10.520/02, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominações legais.
Está correto afirmar que:
A)
B)
C)
D)

apenas as afirmativas II e III estão corretas.
as afirmativas I, II e III estão corretas.
apenas a afirmativa III está correta.
as afirmativas I, II e III estão incorretas.

40. Analise as afirmativas abaixo, marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso e assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta de cima para baixo.
( ) Os atos essenciais do pregão, exceto os decorrentes de meios eletrônicos, serão documentados no processo
respectivo, com vistas à aferição de sua regularidade pelos agentes de controle, nos termos do regulamento
previsto no art. 2º da Lei n. 6.404/76.
( ) Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as normas da Lei nº 4.320/64.
( ) As compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, quando efetuadas pelo sistema de registro de preços previsto no art. 15 da Lei nº 11.941/09, não
poderão adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento específico.
A)
B)
C)
D)

F – F – F.
F – F – V.
V – V – V.
V – V – F.

41. Preencha as lacunas abaixo com a alternativa correta.
A administração ____________ é objeto de estudo do direito administrativo. O Governo e função política são mais objeto
do direito _________________ (DI PIETRO, 2005).
A)
B)
C)
D)

privada – constitucional
pública – empresarial
privada – empresarial
pública – constitucional
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42. A administração pública indireta compreende as categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria e,
são:
IIIIIIIV-

autarquias.
empresas públicas.
sociedades de economia mista.
fundações públicas.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)

apenas as afirmativas I, II e IV.
apenas as afirmativas II e III.
todas as afirmativas.
apenas a afirmativa IV.

43. Na relação administrativa, a vontade da Administração Pública é a que decorre da lei (DI PIETRO, 2005).
A afirmativa acima se refere ao princípio da:
A)
B)
C)
D)

Moralidade.
Legalidade.
Impessoalidade.
Eficiência.

44. O atributo pelo qual os atos administrativos se impõem a terceiros, independentemente de sua concordância é
denominado:
A)
B)
C)
D)

Imperatividade.
Autoexecutoriedade.
Tempestividade.
Tipicidade.

45. Analise as afirmativas abaixo, marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso e assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta de cima para baixo.
( ) O Estado é uma instituição juspolítica onde se concentra o poder e o exerce sobre pessoas e bens em seu território
e onde alcança sua ordem jurídica, para realizar sua destinação. À soma de poderes que concentra para esse fim é
chamado de Poder Estatal, que, por servir os interesses públicos, também se designa como Poder Público.
( ) Os poderes orgânicos são: legislativo, executivo e judiciário.
( ) A função normativa é a que institui a ordem jurídica e se realiza pela criação da norma legal, a lei no sentido amplo.
A)
B)
C)
D)

V – F – F.
F – F – V.
F – F – F.
V – V – V.

46. Preencha as lacunas abaixo com a alternativa correta e correspondente.
O direto tem a vocação da generalidade e, por isso, parte da ratificação de uma _________________ essencial, entre os
indivíduos, desprezando o acidental. Todos são ______________ perante a lei e, por consequência, perante o Estado,
que é seu instrumento de atuação.
A)
B)
C)
D)

igualdade – iguais
igualdade – desiguais
diferença – desiguais
diferença – iguais

47. O contrato administrativo se dá:
A) pelas manifestações de vontades recíprocas, sendo uma delas da Administração Pública, que, integrada pelo
consenso, têm por objeto a constituição de uma relação facultativa, visando a atender, com prestações comutativas,
exclusivamente a interesses privado.
B) pelas manifestações de vontades recíprocas, sendo uma delas da Administração Pública, que, integrada pelo
consenso, têm por objeto a constituição de uma relação obrigacional, visando a atender, com prestações
comutativas, a interesses distintos, um dos quais é público.
C) pela manifestação de vontade isolada, que tem por objeto a constituição de uma relação obrigacional, visando a
atender, com prestações comutativas, a interesses distintos, sendo o principal o privado.
D) pela manifestação de vontade isolada, que tem por objetivo a constituição de uma relação facultativa, visando a
atender, com prestações comutativas, a interesses privado.
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48. São características do contrato administrativo:
IIIIIIIV-

bilateralidade.
comutatividade.
onerosidade.
pessoalidade.

Está correto afirmar que:
A)
B)
C)
D)

apenas as afirmativas I, II estão corretas.
apenas a afirmativa IV está incorreta.
todas as afirmativas estão corretas.
todas as afirmativas estão incorretas.

49. Assinale a alternativa que preenche corretamente e respectivamente as lacunas abaixo.
A denúncia de contrato administrativo é ato _______________, privativo da Administração, que ________________ uma
relação contratual com fundamento no interesse público.
A)
B)
C)
D)

unilateral – desconstitui
bilateral – desconstitui
unilateral – constitui
bilateral –constitui

50. Analise as afirmativas abaixo, marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso e assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta de cima para baixo.
( ) A rescisão do ato administrativo complexo é o seu desfazimento motivado pelo descumprimento de obrigação
assumida por parte de um dos acordantes.
( ) O distrato é a expressão formal do dissenso desconstitutivo. Não oferece problemas, uma vez que todas as partes
estejam de acordo.
( ) Renúncia é a manifestação de vontade bilateral do contratante-administrado, visando a liberar-se das suas
obrigações, ao mesmo tempo em que desiste de seus correlatos diretos.
A)
B)
C)
D)

V – F – V.
F – F – F.
V – V – F.
V – V – V.
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