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15 QUESTÕES DE INFORMÁTICA   

 

01-É um conjunto de programas que controlam o 

funcionamento e a operação do computador. Ele gerencia todo 

o computador, coordena arquivos que estão nas memórias, 

executa os programas, ler ou grava arquivos: 

 

A. Sistema Operacional 

B. Software Aplicativo 

C. Banco de Dados 

D. Hardware 

E. Software 

 

02- Memória ROM é? 

 

A. É a memória de trabalho do computador. É uma 

memória de acesso aleatório, memória volátil. Os 

dados e programas ficam nesta memória enquanto 

estão sendo processados, quando o trabalho é 

concluído e o programa encerrado, 

B. É um suporte eletrônico onde os componentes 

integrantes do computador estão montados. Ela é a 

principal placa do computador, que funciona como 

uma bandeja onde está o microprocessador. 

C. São dispositivos utilizados para enviar e receber 

informações do mundo exterior e transportá-las para o 

mundo interior do computador e vice-versa. 

D. São dispositivos que permitem enviar informações do 

meio externo para o computador dados, instruções e 

comandos. Sua função é permitir que o ser humano se 

comunique com a máquina. 

E. É o tipo de memória somente para leitura. Isso quer 

dizer que as informações que estão contidas na 

memória podem ser lidas e executadas, mas não 

podem ser apagadas. 

 

03-Marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s): 

 

(   )  A intranet possibilita você a utilizar mais protocolos 

de comunicação, não somente o HTTP usado pela 

internet. 

(   )  A internet é um conglomerado de redes locais 

espalhadas pelo mundo, o que torna possível e 

interligação entre os computadores utilizando o 

protocolo de internet.  

(   )  A idéia de uma Intranet é melhorar a comunicação 

entre os funcionários e parceiros além de acumular 

uma base de conhecimento que possa ajudar os 

funcionários a criar novas soluções. 

(   )  A intranet seria uma extensão da extranet. Funciona 

igualmente como a extranet, porém sua principal 

característica é a possibilidade de acesso via internet, 

ou seja, de qualquer lugar do mundo você pode 

acessar os dados de sua empresa. 

(   )  A intranet é um espaço restrito a determinado público 

utilizado para compartilhamento de informações 

restritas. Geralmente utilizado em servidores locais 

instalados na empresa. 

 

 

 

A seqüência correta é: 

 

A. F – V – F – V – F. 

B. V – F – V – V – V. 

C. V – V – F – F – V.  

D. V – F – V – F – V. 

E. F – F – F – V – F.  

04-No Excel o ícone  localizado na guia Página Inicial, 

no grupo Alinhamento é: 

 

A. Centralizar. 

B. Alinhar no meio. 

C. Aumentar tamanho da fonte. 

D. Mesclar e Centralizar. 

E. Nenhuma das alternativas. 

 

05-No Word cria um link para uma página da web, uma 

imagem, um endereço de email ou um programa: 

 

A. Quebra de Página. 

B. Hiperlink. 

C. Referencia Cruzada. 

D. Indicador. 

E. Nenhuma das alternativas. 

 

06-Na versão 2007 do Word o acesso aos comandos referentes 

ao menu arquivo foi substituído pelo botão do Office. Clicando 

no botão do Office, é exibida uma janela contendo várias 

opções de comandos, bem como a lista dos arquivos abertos 

recentemente. Marque a alternativa incorreta sobre os 

comandos desse botão: 

 

A. Imprimir: abre a janela de impressão para as 

configurações de página, seleção e propriedades de 

impressora, quantidade de cópias, orientação do papel 

e outros atributos. 

B. Preparar: apresenta uma lista com várias opções para a 

aplicação de propriedades ao documento, como 

acionar a checagem de compatibilidade de arquivos, 

verificação de erros no documento, encriptação, 

definição e restrição de permissões para acesso para 

leitura, cópia, impressão etc. 

C. Publicar: permite a publicação do documento entre 

três opções distintas – a criação de um “blog”, a 

publicação do documento em um servidor dedicado 

específico para a contenção de documentos e a criação 

de um site com sincronização automática, permitindo 

que as alterações realizadas no documento original 

sejam implementadas no documento publicado 

(sincronização). 

D. Opções do Word: apresenta opções para envio do 

documento, via email ou por fax. 

E. Novo: esse comando permite a abertura de um novo 

documento; alternativamente pode-se usar o atalho 

Ctrl + N. 
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07-No PowerPoint 2007 o que acontece quando clicamos na 

guia Inserir e depois no botão SmartArt: 

 

A. Insere uma imagem de um arquivo. 

B. É possível escolher entre várias figuras que 

acompanham a Microsoft Office. 

C. Insere formas prontas, como retângulos e círculos, 

setas, linhas, símbolos de fluxograma e textos 

explicativos. 

D. Insere um texto com efeitos especiais.  

E. Insere um elemento gráfico para comunicar 

informações visualmente. Esses elementos gráficos 

variam desde listas gráficas e diagramas de processos 

até gráficos mais complexos. 

 

08-Referente à proteção e segurança analise as afirmativas 

abaixo: 

 

I. A Segurança da Informação se refere à proteção 

existente sobre as informações de uma determinada 

empresa ou pessoa, isto é, aplica-se tanto as 

informações corporativas quanto às pessoais. 

II. Todo sistema de computação necessita de um sistema 

para proteção de arquivos. Este sistema é um conjunto 

de regras que garantem que a informação não seja lida, 

ou modificada por quem não tem permissão. A 

segurança é usada especificamente para referência do 

problema genérico do assunto, já os mecanismos de 

proteção são usados para salvar as informações a 

serem protegidas. 

III. São características básicas da segurança da informação 

os atributos de confidencialidade, integridade, 

disponibilidade e autenticidade, não estando esta 

segurança restrita somente a sistemas computacionais, 

informações eletrônicas ou sistemas de 

armazenamento. 

 

Está (estão) correta(s): 

 

A. Apenas a I. 

B. Apenas a II e III. 

C. Apenas a III. 

D. Apenas a I e II. 

E. Todas as alternativas estão corretas. 

 

09-É um dispositivo de segurança de uma rede de 

computadores que tem por objetivo aplicar uma política de 

segurança a um determinado ponto da rede. E filtros de pacotes 

e de proxy de aplicações, comumente associados a redes 

TCP/IP: 

 

A. Antivirus 

B. Firewall 

C. Spyware 

D. Roteador 

E. Nenhuma das alternativas 

 

 

 

 

 

10-Não é um dispositivo de entrada do computador: 

 

A. Teclado 

B. Mouse 

C. Impressora 

D. Scanner 

E. Joystick 

 

11-É um suporte eletrônico onde os componentes integrantes 

do computador estão montados. Ela é a principal placa do 

computador, que funciona como uma bandeja onde estão o 

microprocessador, a memória RAM e outros dispositivos 

(conectores, resistores, transmissores, etc.): 

 

A. Placa-mãe 

B. Clock 

C. Periférico 

D. RAM 

E. Impressora 

 

12-Sobre Hardware marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) 

e F para falsa(s): 

 

(   )  É a parte física do computador, ou seja, é o conjunto 

de componentes eletrônicos, circuitos integrados e 

placas, que se comunicam através de barramentos. 

(   )  O Sistema Operacional torna o computador utilizável. 

Ele é o responsável por gerenciar os dispositivos de 

hardware do computador (como memória, unidade de 

disco rígido, unidade de CD) e oferecer o suporte para 

os outros programas funcionarem (como Word, Excel 

etc). 

(   )  O termo hardware não se refere apenas aos 

computadores pessoais, mas também aos 

equipamentos embarcados em produtos que 

necessitam de processamento computacional, como os 

dispositivos encontrados em equipamentos 

hospitalares, automóveis, aparelhos celulares entre 

outros. 

 

A seqüência correta é: 

 

A. V – V – F. 

B. V – F – F.  

C. F – F – F.  

D. V – V – V. 

E. F – V – V.  

 

13-É uma poderosa maneira de pesquisar e gerenciar seus 

arquivos, unidades de disco e conexões de rede: 

 

A. Windows Explorer. 

B. Executar. 

C. Painel de controle. 

D. Ajuda e Suporte. 

E. Unidade de disco C: 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_computadores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_computadores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filtro_de_pacotes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Proxy
http://pt.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
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14-É a principal área exibida na tela quando você liga o 

computador e faz logon Windows. Ela serve de superfície para 

o seu trabalho, como se fosse o tampo de uma mesa real. 

 

A. Barra de tarefas. 

B. Área de trabalho. 

C. Menu Iniciar. 

D. WordPad. 

E. Nenhuma das alternativas. 

 

15-No Excel torna todo conteúdo visível em uma célula 

exibindo em varias linhas: 

 

A. Orientação. 

B. Mesclar e Centralizar. 

C. Estilo de célula. 

D. Preencher. 

E. Quebra automática de texto. 

 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

 

 

16-São usuários da contabilidade:  

 

I. Sócios, acionistas, proprietários 

II. Diretores, administradores, executivos 

III. Instituições financeiras 

IV. Sindicatos e associações 

 

A. I e II apenas.  

B. II apenas. 

C. III apenas.  

D. I e III apenas.  

E. I, II, III e IV.  

 

17-O Conselho Federal de Contabilidade, através da Resolução 

Federal no 750/93, determinou os seguintes princípios 

fundamentais de contabilidade, exceto:  

 

A. Liderança  

B. Entidade 

C. Continuidade 

D. Oportunidade 

E. Atualização Monetária 

 

18-Balanço Patrimonial é a demonstração contábil destinada a 

evidenciar, qualitativa e quantitativamente, numa determinada 

data, a posição patrimonial e financeira da Entidade. A respeito 

do Balanço Patrimonial, assinale a alternativa incorreta:  

 

A. Patrimônio Líquido compreende os recursos próprios 

da Entidade, e seu valor é a diferença positiva entre o 

valor do Ativo e o valor do Passivo. 

B. No Brasil o órgão que define os critérios para a 

elaboração do balanço e demais demonstrações é o 

Conselho Regional de Contabilidade – CRC, que 

expede as normas gerais sobre temas contábeis. 

 

C. Os elementos da mesma natureza e os saldos de 

reduzido valor quando agrupados, e desde que seja 

indicada a sua natureza e nunca devem ultrapassar, no 

total, um décimo do valor do respectivo grupo de 

contas, sendo vedada a utilização de títulos genéricos 

como "diversas contas" ou "contas correntes". 

D. Conforme o art. 178 da Lei nº 6.404/76, "no balanço, 

as contas serão classificadas segundo os elementos 

do patrimônio que registrem, e agrupadas de modo a 

facilitar o conhecimento e a análise da situação 

financeira da companhia". 

E. Os critérios para a elaboração do balanço e demais 

demonstrações contábeis são definidos por órgãos 

específicos de cada país.  

 

19-Consistem em fontes abstratas de recursos tais como direitos 

autorais, patentes e também títulos e ações que a empresa 

pretende manter por mais de um ano. 

 

A. Ativos Atuais. 

B. Ativos Fixos. 

C. Ativos de Longo Prazo. 

D. Passivos Atuais. 

E. Passivos a Longo Prazo.  

 

20-Assinale a alternativa incorreta:  

 

A. Uma das principais atividades realizadas dentro 

da Gestão Patrimonial com certeza é o fechamento 

do Balanço Patrimonial.  

B. O balanço patrimonial é considerado uma das 

principais declarações financeiras de uma empresa e 

deve ser produzido de maneira precisa e rigorosa, a fim 

de auxiliar um Controle do Patrimônio eficiente. 

C. O balanço não consiste em parte fundamental da gestão 

do patrimônio.  

D. No balanço, a definição e classificação das contas 

devem ser feita segundo elementos do patrimônio que 

registrem, e agrupem de modo a facilitar o 

conhecimento e a análise da situação financeira do 

empreendimento. 

E. O balanço patrimonial é o equilíbrio das partes, 

caracterizado como o equilíbrio do patrimônio, ou 

mesmo a igualdade patrimonial.  

 

21-Temos o balanço patrimonial como uma demonstração 

contábil, econômica e financeira de um empreendimento, esta 

que é relacionada à determinada data, diretamente ligada a:  

 

A. Situação patrimonial. 

B. Ativação financeira.  

C. Relevância financeira. 

D. Encerramento de conta. 

E. Conta fechada. 

 

 

 

 

 

http://www.portaldecontabilidade.com.br/guia/pl.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Contas_cont%C3%A1beis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B4nio
http://www.cpcon.eng.br/
http://www.cpcon.eng.br/gestao-patrimonial/
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22-É um dos processos de gestão patrimonial onde é 

especificada a avaliação (re-avaliação) de determinado ativo, 

para atualização do valor e características do mesmo. 

 

A. Reavaliação de ativos. 

B. Laudo de vida útil. 

C. Laudo de depreciação. 

D. Reavaliação de passivos. 

E. N.d.a.  

 

23-Para se verificar a redução ao valor recuperável de ativos, é 

necessário que seja efetuado avaliação seguindo uma 

metodologia e critérios, esta avaliação elaborada por 

especialistas na área é denominada de teste de impairment, que 

também é conhecido como o: 

 

A. Teste de procedência.  

B. Teste de recuperabilidade. 

C. Teste de qualidade.  

D. Teste de durabilidade.  

E. Teste de eficácia.  

 

24-Julgue os itens a seguir:  

 

I. O termo patrimonial tem origem no patrimônio da 

empresa, ou seja, conjunto 

de bens, direitos e obrigações. 

II. Os critérios para a elaboração do balanço e demais 

demonstrações contábeis são definidos por órgãos 

específicos de cada país. 

III. As fontes de informações mais usuais para verificação 

dos registros contábeis são os livros fiscais, os extratos 

bancários, as posições de financiamentos e carteiras de 

cobranças, as folhas de pagamento, os controles de 

caixa, etc.  

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III.  

 

25-Classifica-se como Fato Contábil misto diminutivo:  

 

A. Recebimento de duplicata com desconto.  

B. Recebimento de duplicata com juros. 

C. Reforma de dívida com desconto. 

D. Pagamento de duplicatas. 

E. Comprar a prazo. 

 

26-Pagar o aval de uma compra classifica-se como:  

 

A. Fato administrativo.  

B. Ato Administrativo.  

C. Fatos Contábeis.  

D. Fato avaliativo.  

E. Ato estrutural.  

 

 

27-Considere V para afirmativa verdadeira e F para falsa.  

 

(   )  Fato contábil misto (ou composto) são os que 

combinam fatos permutativos com fatos 

modificativos, determinando variação qualitativa e 

quantitativa do patrimônio, ou VARIAÇÃO 

PATRIMONIAL MISTA. 

(   )  Inversões Patrimoniais são todas as alterações sofridas 

pelo patrimônio na sua composição qualitativa e/ou 

quantitativa em virtudes de atos praticados pela 

administração, ou fatos vinculados às atividades da 

entidade ou, ainda, resultantes de fatos totalmente 

imprevistos ou fortuitos. 

(   )  Gestão é o conjunto de operações que ocorrem durante 

a vida das empresas, com as quais as mesmas buscam 

atingir os objetivos visados, sejam estas operações 

identificadas como fatos contábeis ou meramente atos 

administrativos.  

 

A seqüência correta, de cima para baixo, é:  

 

A. F – V – V  

B. V – V – F  

C. V – F – V  

D. F – V – F  

E. V – F – F 

 

28-São Bens Depreciáveis, exceto:  

 

A. Projetos florestais destinados a exploração dos 

respectivos frutos. 

B. Os veículos utilizados no transporte 

coletivo de empregados. 

C. Prédios ou construções não alugados nem utilizados 

pelo proprietário na produção dos seus rendimentos ou 

destinados a revenda. 

D. Os bens móveis e imóveis utilizados em pesquisa e 

desenvolvimento de produtos e processos. 

E. Os bens móveis e imóveis próprios, locados pela pessoa 

jurídica, e que tenham a locação como objeto de sua 

atividade. 

 

29-Também é utilizado por empresas industriais e consiste em 

estimar o número total de unidades que devem ser produzidas 

pelo bem ao longo de sua vida útil. A cota de depreciação de 

cada período será obtida dividindo-se o número de unidades 

produzidas no período pelo número de unidades estimadas a 

serem produzidas ao longo de sua vida útil. 

 

A. Métodos das Unidades Produzidas. 

B. Método das Horas de Trabalho. 

C. Método das Contas de Trabalho. 

D. Método linear.  

E. N.d.a.  

 

 

 

 

 

 

http://www.cpcon.eng.br/gestao-patrimonial/gestao-financas/reducao-valor-recuperavel-ativos-lei-11638/
http://www.cpcon.eng.br/gestao-patrimonial/gestao-financas/teste-de-recuperabilidade-teste-de-impairment/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B4nio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bens
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Obriga%C3%A7%C3%A3o
http://www.portaldecontabilidade.com.br/guia/registroscontabeis.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transporte_coletivo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transporte_coletivo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empregado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa_jur%C3%ADdica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa_jur%C3%ADdica
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30-Sobre os efeitos no Patrimônio Líquido, julgue os itens a 

seguir:  

 

I. Superveniência ativa – Aumenta o patrimônio líquido  

II. Superveniência passiva – Diminui o patrimônio 

líquido  

III. Insubsistência do ativo – Aumenta o patrimônio 

líquido (receita). Também denominada de 

Insubsistência Ativa.  

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. II e III apenas.  

 

31-Assinale a alternativa incorreta:  

 

A. As contas contábeis não devem ser expressas com 

títulos em conformidade com os atos e fatos 

administrativos provocados.  

B. Contas patrimoniais e de resultado registram os 

elementos patrimoniais na forma exigida nas leis 

brasileiras das SAs e do Código Civil. 

C. Contas de Análise e Controle registram os diversos 

fatos e atos adicionais de interesse de um sistema 

contábil.  

D. As contas fazem parte de um sistema contábil cujos 

objetivos do ponto de vista da Estrutura de uma 

Entidade Contábil tanto podem ser internos quanto 

externos, o que o torna de grande complexidade.  

E. As contas analíticas dividiam-se em contas analíticas 

propriamente ditas (subníveis de modalidade, elemento 

e item por exemplo) e contas de correntistas ou 

correspondentes (chamadas algumas vezes de contas-

correntes). 

 

32-A escrituração será executada: 

 

I. Em idioma e moeda corrente nacionais; 

II. Em forma contábil; 

III. Em ordem cronológica de dia, mês e ano; 

IV. Com ausência de espaços em branco, entrelinhas, 

borrões, rasuras, emendas ou transportes para as 

margens; 

V. Com base em documentos de origem externa ou 

interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem 

ou evidenciem fatos e a prática de atos 

administrativos. 

 

A. I – II – III.  

B. II – III – IV.  

C. II – IV –V.  

D. I – III – IV – V.  

E. I – II – III – IV – V.  

 

 

 

33-Assinale um livro de escrituração que seja classificado 

como livro contábil:  

 

A. Livro Razão. 

B. Registro de Compras. 

C. Registro de Inventário. 

D. Livro de Apuração do Lucro Real do Imposto de 

Renda. 

E. Registro de entradas ICMS-IPI. 

 

34-Julgue os itens a seguir:  

 

I. As microempresas e as empresas de pequeno porte, 

conforme definidas em lei, podem apresentar plano 

especial de recuperação judicial, desde que afirmem 

sua intenção de fazê-lo na petição inicial de que trata o 

art. 51 da Lei nº 11.101/05, restando explicitado que 

os credores não atingidos pelo plano especial não terão 

seus créditos habilitados na recuperação judicial. 

II. A escrituração contábil, ainda que de forma 

simplificada, e as demonstrações contábeis dela 

decorrentes estão arroladas como exigências ou 

atribuições que devem ser satisfeitas pelos 

contabilistas em atendimento aos diversos dispositivos 

da legislação de regência, sob pena de punição e 

responsabilidade profissionais, conforme vínculo 

obrigacional que seguem.  

III. Os documentos de escrituração contábil e demais 

relatórios auxiliares, na forma e no suporte previstos 

em lei, permanecerão à disposição do juízo, do 

administrador judicial e, mediante autorização judicial, 

de qualquer interessado.  

 

A soma dos itens corretos é igual a:  

 

A. 0 

B. 1 

C. 2 

D. 3 

E. 6 

 

35-Considere V para afirmativa verdadeira e F para falsa:  

 

(   )  A permissão legal de adotar uma escrituração contábil 

simplificada desobriga a microempresa e a empresa de 

pequeno porte a manter escrituração contábil uniforme 

dos seus atos e fatos administrativos que provocaram 

ou possam vir a provocar alteração do seu patrimônio.  

(   )  A escrituração contábil deve ser realizada com 

observância aos Princípios Fundamentais de 

Contabilidade.  

(   )  Adotando-se o regime de competência – receita 

auferida –, não é possível apurar a base de cálculo dos 

diversos tributos a partir da emissão do documento 

fiscal.   

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dia
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%AAs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%A3o_(contabilidade)
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A seqüência correta, de cima para baixo, é:  

 

A. F – V – V  

B. V – V – F  

C. V – F – V  

D. F – V – F  

E. V – V – V  

 

36-O Plano de Contas Simplificado deve contemplar pelo 

menos a segregação dos seguintes valores, EXCETO:  

 

A. Receita de Vendas de Produtos, Mercadorias e 

Serviços. 

B. Devoluções de Produtos, Mercadorias e Serviços 

Cancelados. 

C. Custo dos Produtos Vendidos. 

D. Custo dos Serviços Prestados. 

E. N.d.a.  

 

37-São Livros Obrigatórios para a Microempresa e Empresa de 

Pequeno Porte caracterizadas nos termos da Lei Geral:  

 

I. Diário  

II. Razão 

III. Registro de Inventário  

IV. Registro de Entradas de Mercadorias  

V. Registro dos Serviços Prestados; 

VI. Registro de Serviços Tomados.  

 

A. Apenas I – II – III – IV – V.   

B. Apenas II – III – IV – V.  

C. Apenas III – IV – VI. 

D. Apenas I – II – III – IV.  

E. I – II – III – IV – V – VI.  

 

38-Conforme a Lei 8.666/93 é incorreto o que se afirma em:  

 

A. A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia e a selecionar a 

proposta mais vantajosa para a Administração e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os 

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, 

da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 

dos que lhes são correlatos. 

B. Para os fins desta Lei, considera-se serviço toda 

construção, reforma, fabricação, recuperação ou 

ampliação, realizada por execução direta ou indireta.  

C. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 

alienações, concessões, permissões e locações da 

Administração Pública, quando contratadas com 

terceiros, serão necessariamente precedidas de 

licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei. 

D. Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e 

contratos administrativos pertinentes a obras, 

serviços, inclusive de publicidade, compras, 

alienações e locações no âmbito dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 

E. N.d.a.  

39-Segundo a Lei 8.666/93, as licitações para a execução de 

obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto no 

artigo 7º e, em particular, à seguinte seqüência: 

 

A. Projeto básico - Projeto executivo – Execução das 

obras e serviços. 

B. Projeto executivo – Projeto básico – Execução das 

obras e serviços  

C. Execução das obras e serviços – Projeto Básico – 

Projeto executivo  

D. Projeto executivo – Execução das obras e serviços – 

Projeto básico  

E. Projeto básico – Execução das obras e serviços – 

Projeto executivo.  

 

40-Assinale a alternativa incorreta quanto ao Decreto 5.450/05:  

 

A. Nas licitações para aquisição de bens e serviços 

comuns será obrigatória a modalidade pregão, sendo 

preferencial a utilização da sua forma eletrônica. 

B. O pregão deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo 

nos casos de comprovada inviabilidade, a ser 

justificada pela autoridade competente. 

C. A licitação na modalidade de pregão, na forma 

eletrônica, aplica-se às contratações de obras de 

engenharia, bem como às locações imobiliárias e 

alienações em geral. 

D. Os participantes de licitação na modalidade de 

pregão, na forma eletrônica, têm direito público 

subjetivo à fiel observância do procedimento 

estabelecido neste Decreto, podendo qualquer 

interessado acompanhar o seu desenvolvimento em 

tempo real, por meio da internet. 

E. No caso de pregão promovido por órgão integrante do 

SISG, o credenciamento do licitante, bem assim a sua 

manutenção, dependerá de registro atualizado no 

Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores - SICAF.  

 

 


