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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Preso vai à delegacia no RS para registrar roubo de celular 
 

LUCAS AZEVEDO - ESPECIAL PARA O ESTADO  

PORTO ALEGRE - Reclamando de ameaças e do roubo de seu 

celular, um preso do regime fechado procurou a delegacia de 

polícia para registrar ocorrência. O episódio ocorreu na última 

sexta-feira, 7, na cidade de Júlio de Castilhos, na região central 

do Rio Grande do Sul.    

O fato chamou a atenção das autoridades. O detento, que não 

teve a identidade revelada, cumpre pena no Presídio Estadual 

de Julio de Castilhos. Ele foi conduzido até a delegacia local 

por agentes para que pudesse fazer o registro.    

À delegada Alessandra Padula, que instalou um inquérito para 

apurar as ameaças, ele informou que estava sendo coagido por 

dois colegas de cela que o teriam roubado. Entre os pertences 

que foram tomados, estaria seu aparelho de telefone celular, o 

qual ele usava frequentemente dentro da casa prisional.    

Um processo administrativo foi aberto para apurar o uso do 

telefone. A Superintendência dos Serviços Penitenciários 

(Susepe) realizou uma revista na cela, mas nada encontrou.     
 

01- O fato noticiado pode ser considerado, entre outras coisas: 

 

A. Insignificante 

B. Normal 

C. Inusitado 

D. Fictício 

E. Mentiroso 

 

02- A notícia trata do uso de celulares em presídios, algo que se 

tornou comum no país. Apesar disso, um aspecto chama a 

nossa atenção. Que aspecto é esse? 

 

A. O fato de o detento prestar queixa do roubo. 

B. A imprensa não ter revelado a identidade do detento. 

C. A desunião entre presos na mesma cela. 

D. A prática de ameaças entre presos.  

E. O dia em que ocorreu o episódio. 

 

03- ―À delegada Alessandra Padula, que instalou um inquérito 

para apurar as ameaças, ele informou que estava sendo coagido 

por dois colegas de cela que o teriam roubado.‖ Em qual das 

alternativas abaixo a reescrita do período NÃO comprometeu o 

sentido original do texto na frase? 

 

A. Alessandra Padula, a delegada, informou que ao apurar 

as ameaças, dois colegas do preso furtaram seu celular. 

B. A delegada Alessandra Padula instalou um inquérito para 

apurar ameaças a um preso, mas além de denunciar a 

coação ele afirmou que teve um celular roubado por eles. 

C. Dois colegas de cela roubaram um detento e a delegada 

Alessandra Padula instalou um inquérito para averiguar o 

roubo de um celular. 

D. O preso informou que foi roubado, mas ao ser coagido, 

revelou à delegada que tinha um celular e ela instalou um 

inquérito para apurar o caso. 

E. A delegada Alessandra Padula, ao descobrir o roubo do 

celular, instalou um inquérito para apurar as ameaças 

sofridas por uma preso por parte de seus companheiros 

de cela. 

04- Qual dos pares de termos abaixo pode ser considerado 

sinônimo no texto? 
 

A. Preso e detento. 

B. Ocorrência e episódio. 

C. Presídio Estadual e Cadeia Local. 

D. Aparelho e Celular. 

E. Nenhuma das alternativas. 

 

05-―O detento, que não teve a identidade revelada, cumpre pena 

no Presídio Estadual de Julio de Castilhos.‖ O trecho 

sublinhado tem no texto a função de: 
 

A. Especificar 

B. Explicar 

C. Revelar 

D. Ocultar 

E. Comparar 

 

06- Qual dos trechos abaixo indica finalidade? 
 

A. ―Reclamando de ameaças e do roubo de seu celular‖. 

B. ―Ele foi conduzido até a delegacia local por agentes. 

C. ―que estava sendo coagido por dois colegas de cela‖. 

D. ―para apurar o uso do telefone‖. 

E. ―mas nada encontrou‖. 

 

07- Em ―que o teriam roubado‖, o termo destacado refere-se a: 

 

A. Inquérito 

B. Ele 

C. Dois  

D. Colegas  

E. Teriam 

 

08- ―cumpre pena no Presídio Estadual de Julio de Castilhos.‖ 

Em qual das frases abaixo há uma frase em que pena tem o 

mesmo sentido do texto? 

 

A. ―Será que dessa vez vai valer a pena atualizar o iPhone 

4s para o iOS 8.1.1?‖ 

B. ―O duelo principal será entre o número dois e três da 

divisão pena.‖  

C. ―Chegou ontem à Assembleia Legislativa mensagem do 

governador Cid Gomes que prevê redução de penas por 

meio da leitura de livros.‖ 

D. "Alguns jogadores estão se arrastando para jogar. A 

gente até ficou com pena do nosso time, porque a gente 

não aguenta mais.‖ 

E. ―Sem previsão de retorno, pivô brasileiro dos Spurs pena 

para tratar dor muscular que o afeta desde setembro.‖ 

 

09- Os trechos da notícia reproduzida abaixo tiveram sua ordem 

alterada. Ordene-os e depois marque a alternativa que 

corresponde à sequência correta. 

 

I. ―O cérebro consegue assimilar uma perda de, no 

máximo, 1 quilo por semana‖, diz. Caso o ponteiro da 

balança diminua mais do que isso, o organismo provoca 

uma série de alterações hormonais. Por essa razão, a 

perda de peso gradual ajuda a manter o peso a longo 

prazo e a afastar o efeito sanfona.  
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II. A essa alimentação, que deve ser pobre em gorduras e 

açúcares, é preciso associar exercícios físicos. Caso a 

pessoa seja sedentária, a recomendação é escolher uma 

modalidade que lhe agrade — ciclismo, corrida, 

caminhada, musculação, tanto faz. Desse modo, ela terá 

mais motivação para se exercitar pelo menos 30 minutos 

por dia, o mínimo necessário para começar a perder 

peso.  

III. Não precisa ser assim. Até o réveillon — isto é, em seis 

semanas — é possível emagrecer 6 quilos de maneira 

saudável. Um dos segredos é seguir uma dieta 

balanceada, que não seja restritiva demais. De acordo 

com o endocrinologista Izidoro Flumignan, do Centro de 

Tratamento da Obesidade da Rede D’Or São Luiz, em 

São Paulo, o organismo tende sempre a voltar ao peso ao 

qual está acostumado. 

IV. Um corpo magro e tonificado deve ser conquistado 

pouco a pouco, por meio de hábitos de vida saudáveis. 

Com a aproximação do verão, entretanto, muitas pessoas 

que estão acima do peso desejado tentam compensar o 

tempo perdido com dietas malucas e uma rotina de 

exercícios exagerada. 

 

A. III- I-II-IV. 

B. II-III-IV-I. 

C. I- II- IV- III. 

D. I- III- II- IV. 

E. IV- III- I- II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- O comentário do jornalista à notícia contém: 

 

A. Uma constatação baseada em fatos verdadeiros. 

B. Uma ironia gerada a partir de uma situação amplamente 

noticiada. 

C. Um erro crasso de interpretação de uma recente notícia. 

D. Uma afirmação baseada nos ditames da legislação 

vigente. 

E. Uma heresia que desrespeita as bases religiosas da 

sociedade. 

 

11- Acerca da linguagem do texto e do que ditam as regras da 

norma padrão, assinale a alternativa correta: 

 

A. ―mantêm‖ é uma forma verbal e está no plural, cuja 

marca é o acento circunflexo. 

B. ―por‖  é uma forma verbal infinitiva que perdeu o acento 

na última reforma ortográfica. 

C. ―blasfêmia‖ é acentuada pela mesma regra que ―lábaro‖. 

D. Se ―agente‖ fosse substituída por ―policial‖, a preposição 

―a‖ receberia o acento grave indicativo de crase. 

E. ―trânsito‖ e ―tráfico‖ são sinônimos. 

 

12- Assinale a alternativa em que NÃO houve erro no emprego 

de nenhuma palavra no trecho reproduzido: 

 

A. Trazia um ar meio triste, meia cansada. "Acho que vou 

cansar de descansar", reclamava.  

B. A Polícia Militar (PM) flagrou um furto na madrugada 

desta quinta-feira (13), por volta das 3h, em um salão 

de cabeleireiro na Vila Falcão 

C. Friboi encerra campanha com Roberto Carlos: segundo 

jornal O Estado de S. Paulo, o rei não teria trago o 

retorno esperado pela fabricante de carnes que teria 

investido cerca de R$ 45 milhões. 

D. Carla Prata quase mostra demais com blusa degotada em 

noite de funk. 

E. O gráfico do jogo é interessante, e a aventura mantém 

qualquer um entertido durante horas, mas também serve 

apenas para passar o tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- O texto: 

 

A. É preconceituoso, pois leva o leitor a crer que só os 

nordestinos devem sofrer as agruras da estiagem. 

B. É bem humorado, pois exagera ao retratar a seca em São 

Paulo, que nada mais é do que um volume menor de 

chuvas e não a falta de água. 

C. Alerta os nordestinos a procurarem proteger sua terra, 

pois a migração já é uma realidade e pode prejudicar a 

vida daqueles que fugiram da seca. 

D. Ironiza prevendo que um dos resultados da seca no 

estado seria uma migração inversa, na qual paulistas 

iriam para o Nordeste fugindo da escassez de água. 

E. Cria uma imagem mais leve do que realmente é 

consequência da estiagem presente em todos os estados 

do Brasil. 
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14- A expressão ― tentar a sorte‖, no texto significa: 

 

A. Arriscar 

B. Voltar 

C. Viajar 

D. Trabalhar 

E. Migrar 

 

15- Em qual das alternativas a seguir houve a ocorrência da 

crase, mas o acento grave NÃO foi empregado? 

 

A. Nesta quinta-feira, dia 20, acontecerá a edição 2014 

do World’s Biggest Liar, competição realizada na 

Inglaterra para eleger o maior contador de mentiras da 

galáxia.  

B. O torneio acontece em uma hospedagem em Cumbria, 

em homenagem a Will Ritson, um dono de bar que se 

tornou lenda local por suas mentiradas.  

C. Uma das mais famosas dizia que os nabos de Lake 

District, uma região no noroeste da Inglaterra, cresciam 

tanto que as pessoas os esculpiam para transformá-los em 

estábulos. 

D. As regras da competição são bastante simples. Cada 

participante tem exatos cinco minutos para contar a 

melhor e mais convincente mentira que conseguir. 

E. Pode participar qualquer pessoa, a exceção de políticos e 

advogados. Segundo os organizadores, eles são 

considerados qualificados demais para mentiras. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- Relacione as despesas correntes para despesas de custeio 

e transferências correntes: 

 

I. Despesas correntes 

II. Transferências correntes 

 

a. Juros da Dívida Pública 

b. Pessoa Civil 

c. Material de Consumo 

d. Subvenções Econômicas 

e. Serviços de Terceiros 

f. Contribuições de Previdência Social 

g. Salário Família e Abono Familiar 

 

A relação correta é: 

 

A. I – b, c, e / II – a, d, f, g 

B. I – a, d, f, g / II – b, c, e 

C. I – b, c, g / II – a, d, e, f 

D. I – a, d, e, f / II – b, c, g 

E. I – b, c, g, f / II – a, d, e 

 

 

 

 

 

 

 

 

17- De acordo com a Lei 4.320/64 é INCORRETO afirmar: 

 

A. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho. 

B. Para cada empenho será extraído um documento 

denominado "nota de empenho" que indicará o nome 

do credor, a representação e a importância da despesa 

bem como a dedução desta do saldo da dotação 

própria. 

C. O pagamento da despesa só será efetuado quando 

ordenado após sua regular liquidação. 

D. A liquidação da despesa consiste na verificação do 

direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos 

e documentos comprobatórios do respectivo crédito. 

E. O pagamento da despesa será efetuado por tesouraria 

ou pagadoria regularmente instituídos por 

estabelecimentos bancários credenciados e, nunca por 

adiantamento. 

 

18- Segundo a Lei 10.520/2002; Art. 4º  A fase externa do 

pregão será iniciada com a convocação dos interessados e 

observará as seguintes regras: 

 

A. A convocação dos interessados será efetuada por meio 

de publicação de aviso em diário oficial do respectivo 

ente federado ou, não existindo, em jornal de 

circulação local, e facultativamente, por meios 

eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal 

de grande circulação; 

B. Do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a 

indicação do local, dias e horários em que poderá ser 

lida ou obtida a íntegra do edital; 

C. O prazo fixado para a apresentação das propostas, 

contado a partir da publicação do aviso, não será 

inferior a quinze dias úteis; 

D. No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais 

baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por 

cento) superiores àquela poderão fazer novos lances 

verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor; 

E. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições 

definidas no inciso anterior, poderão os autores das 

melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer 

novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam 

os preços oferecidos. 

 

19- Segundo as Normas da Redação Oficial, a frase: ―No 

discurso de posse, mostrou determinação, não ser 

inseguro, inteligência e ter ambição‖ apresenta um erro. De 

que tipo? 

 

A. Erros de Comparação 

B. Erros de Paralelismo 

C. Ambigüidade 

D. Frases fragmentadas 

E. De sujeito 
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20- São objetivos do controle interno na administração pública, 

EXCETO: 

 

A. Comprovação da veracidade dos relatórios e dos registros 

contábeis. 

B. Proteção dos passivos e ativos. 

C. Promoção da eficiência operacional. 

D. Estimular obediência as normas. 

E. Contribuir para eficácia do controle externo. 

 

21- O Tribunal de Contas é o órgão responsável pela 

fiscalização dos gastos públicos. Referente ao O Tribunal de 

Contas é INCORRETO afirmar: 

 

A. Os Tribunais de Contas analisam, de acordo com as suas 

áreas de atuação, as contas dos órgãos públicos. 

B. A fiscalização realizada pelo Tribunal é chamada 

de controle externo.  

C. Cabe ao Poder Legislativo exercer esse controle junto aos 

Poderes Executivo e Judiciário. 

D. O Tribunal de Contas é um órgão autônomo, que auxilia 

o Poder Legislativo a exercer o controle externo, 

fiscalizando os gastos dos Poderes Executivo, Judiciário 

e do próprio Legislativo.  

E. O Tribunal de Contas faz parte do Poder Judiciário. 

 

22- Segundo a Lei 8.666/93, Nos processos de licitação, poderá 

ser estabelecida margem de preferência para produtos 

manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas 

técnicas brasileiras.  Essa margem de preferência será 

estabelecida com base em estudos revistos periodicamente, em 

prazo não superior a: 

 

A. 6 meses. 

B. 1 ano. 

C. 3 anos. 

D. 5 anos. 

E. 7 anos. 

 

23- O Controle interno é classificado nas seguintes 

categorias: 

 

A. Prevenção, monitoramento e reabilitação. 

B. Operacional, contábil e de cumprimento legal. 

C. Projeção, manipulação e reabilitação. 

D. Direção e projeção. 

E. Operacional, monitoração e aplicação da Lei. 

 

24- Na licitação, em igualdade de condições, como critério de 

desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos 

bens e serviços: 

 

I. Produzidos no País;  

II. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

III. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras de 

capital nacional;   

IV. Produzidos ou prestados por empresas que invistam 

em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 

País. 

 

     

A. I, II, IV. 

B. III, I, II, IV. 

C. I, III, II, IV. 

D. III, I, IV, II. 

E. I, II, III, IV. 

 

25- Segundo a Lei 8.666/93, Art. 17.  A alienação de bens da 

Administração Pública, subordinada à existência de interesse 

público devidamente justificado, será precedida de avaliação e 

Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para 

órgãos da administração direta e entidades autárquicas e 

fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, 

dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de 

concorrência, dispensada esta nos seguintes casos, dos quais é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Dação em pagamento. 

B. Doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou 

entidade da administração pública, de qualquer esfera de 

governo, com algumas ressalvas na lei 

C. Investidura. 

D. Venda a outro órgão ou entidade da administração 

pública, apenas para esferas de governo federal. 

E. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de 

direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens 

imóveis residenciais construídos, destinados ou 

efetivamente utilizados no âmbito de programas 

habitacionais ou de regularização fundiária de interesse 

social desenvolvidos por órgãos ou entidades da 

administração pública. 

 

26- Aviso é a comunicação pela qual os titulares de órgãos e 

entidades comunicam ao público assunto de seu interesse e 

solicitam a sua participação. São alguns dos componentes do 

aviso, dos quais é INCORRETO afirmar: 

 

A. Designação do órgão, dentro de sua respectiva ordem 

hierárquica. 

B. Objeto - resumo do assunto. 

C. Autor - autoridade investida de poderes legais para 

baixar o ato. 

D. Texto – não pode ser desdobrado em itens. 

E. Local e data. 

 

27- O decreto quanto aos efeitos é dividido em: 

 

A. Geral e individual. 

B. Vinculante e circular. 

C. Simples e colegiado. 

D. Normativo e ordinário. 

E. Regulamentar e independente. 

 

28- O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da 

realização do evento para convite será: 

 

A. Quinze dias úteis. 

B. Dez dias úteis. 

C. Cinco dias úteis. 

D. Quinze dias corridos. 

E. Sete dias corridos. 
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29- 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. 
 

A. Concorrência 

B. Tomada de preços 

C. Convite 

D. Concurso 

E. Leilão 

 

30- Na classificação do serviço público, é um serviço próprio 

indireto: 
 

A. Concessão de serviços. 

B. Permissão. 

C. Regulamentação. 

D. Autorização. 

E. Administração pública indireta. 

 

31- São indenizações no serviço público: 

 

A. Vencimentos. 

B. Gratificações de serviço e gratificações pessoais. 

C. Adicional de tempo de serviço e adicionais de função. 

D. Insalubridade. 

E. Ajudas de custo, diárias, auxílio-transporte. 

 

32- Impõe ao servidor o acatamento às ordens legais de seus 

superiores e sua fiel execução. Está assentado no princípio 

disciplinar que informa toda organização administrativa. 

 

Esta é a definição de que dever do servidor público: 

 

A. Dever de lealdade. 

B. Dever de obediência. 

C. Dever de conduta ética. 

D. Probidade. 

E. Proibição de intermediação. 

 

33- Sobre Mandado de Segurança é INCORRETO afirmar: 

 

A. É apontado como o mais importante instrumento de 

controle judicial da Administração. 

B. Protege direito líquido e certo, quando o responsável 

pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade 

pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público. 

C. É ação civil, de natureza mandamental e rito sumário. 

D. Pode ser individual ou coletivo, repressivo ou 

preventivo. 

E. Exige prova documental ou instrução probatória 

consolidada. 

34 - São atos que comprovam fatos ou situações transitórias 

que não constem de arquivos públicos. 

 

A. Atestados 

B. Certidões 

C. Visto 

D. Parecer 

E. Aprovação 

35- São atos negociais, EXCETO: 

 

AA..  Autorização  

BB..  Licença  

CC..  Admissão  

DD..  Permissão  

EE..  Parecer  

 

36- Segundo as Normas de Redação Oficial, para documentos 

oficiais devem utilizar: 

 

A. Fonte do tipo Times New Roman de corpo 12 no texto 

em geral, 11 nas citações, e 10 nas notas de rodapé 

B. Fonte do tipo Times New Roman de corpo 11 no texto 

em geral, 10 nas citações e nas notas de rodapé 

C. Fonte do tipo Arial de corpo 12 no texto em geral, 11 nas 

citações, e 10 nas notas de rodapé 

D. Fonte do tipo Arial de corpo 11 no texto em geral, 10 nas 

citações e nas notas de rodapé 

E. Fonte do tipo Calibri de corpo 12 no texto em geral, 11 

nas citações, e 10 nas notas de rodapé 

 

37- Das condições do serviço público adequado é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Os serviços devem ser prestados com a máxima 

efetividade combinadas à mínima utilização de recursos 

públicos e dos usuários. 

B. Os riscos produzidos serviços públicos devem ser 

estritamente limitados. 

C. Dever de manutenção da qualidade e da freqüência dos 

serviços públicos. 

D. As tarifas cobradas devem ser compatíveis as do mercado 

local, e em alguns casos, desde que comprovados, não 

ultrapassem 65% e previstas por lei, são permitidas 

gratuidade para determinadas categorias de pessoas. 

E. Dever de disponibilizar os serviços públicos de forma 

igualitária, sem discriminação. 

 

38- A aposentadoria com proventos proporcionais é concedida 

mediante o somatório dos seguintes requisitos: 

 

A. Homem: 70 anos de idade, 10 anos, no mínimo, 

contínuos ou não, de efetivo exercício no serviço público 

e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. 

Mulher: 65 anos de idade, 10 anos, no mínimo, contínuos 

ou não, de efetivo exercício no serviço público e 5 anos 

no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. 

B. Homem: 65 anos de idade, 15 anos, no mínimo, 

contínuos ou não, de efetivo exercício no serviço público 

e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. 

Mulher: 60 anos de idade, 10 anos, no mínimo, contínuos 

ou não, de efetivo exercício no serviço público e 5 anos 

no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. 

C. Homem: 65 anos de idade, 10 anos, no mínimo, 

contínuos ou não, de efetivo exercício no serviço público 

e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. 

Mulher: 60 anos de idade, 10 anos, no mínimo, contínuos 

ou não, de efetivo exercício no serviço público e 5 anos 

no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. 
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D. Homem: 60 anos de idade, 15 anos, no mínimo, 

contínuos ou não, de efetivo exercício no serviço público 

e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. 

Mulher: 55 anos de idade, 10 anos, no mínimo, contínuos 

ou não, de efetivo exercício no serviço público e 5 anos 

no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. 

E. Homem: 60 anos de idade, 10 anos, no mínimo, 

contínuos ou não, de efetivo exercício no serviço público 

e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. 

Mulher: 55 anos de idade, 10 anos, no mínimo, contínuos 

ou não, de efetivo exercício no serviço público e 5 anos 

no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. 

 

39- Devido à sua importância, os serviços públicos devem ser 

disponibilizados à população de forma contínua, sem 

interrupção indevidas. São conseqüência do principio da 

continuidade ou permanência, das quais é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Proibição de paralisação total do fornecimento dos 

serviços em caso de greve de servidores público; com 

exceção apenas de casos de emergência, sem necessidade 

de aviso prévio. 

B. Impenhorabilidade e proibição de instituição de direitos 

reais sobre bens destinados à realização de serviços 

públicos. 

C. Substituição de servidores públicos em caso de ausência 

de titulares de cargos em comissão ou de funções de 

confiança. 

D. Contratação de agentes para atender as necessidades 

temporárias de excepcional  interesse público. 

E. Dispensa de licitação em casos de emergência ou de 

calamidade pública. 

 

40- Para obras e serviços de engenharia utiliza-se tomada de 

preços como modalidade de licitação para valores de até: 

 

A. R$ 80.000,00 

B. R$ 150.000,00 

C. R$ 650.000,00 

D. R$ 1.500.000,00 

E. Acima de R$ 1.500.000,00 

 

 


