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15 QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA  

 

 

 
 

01-Assinale a alternativa em que a frase sobre a imagem acima 

obedece às normas de concordância e regência. 

 

A. Esse grupo de amigos resolveram brincar um pouco 

com a placa e ficou engraçado. 

B. Três amigos resolveu fazer uma interpretação 

inusitada de uma placa no caminho. 

C. Diante da placa foi inevitável registrar o momento 

com uma brincadeira. 

D. Para os amigos, foi divertido divulgar a foto anexo. 

E. Com uma atitude divertidos, os amigos tiraram a foto 

e a enviaram a todos. 

 

02-Qual a palavra do texto que, por ser polissêmica, originou a 

idéia da foto? 

 

A. Na 

B. Pista 

C. Sujeito oculto 

D. Depressão  

E. Perigo 

 

03-O que poderia ser feito para que a placa fosse entendida em 

um só sentido? 

 

A. A placa só pode ser compreendida em um sentido 

porque todas as palavras estão empregadas com o seu 

único significado. 

B. Nada poderia ser feito, pois a compreensão depende 

unicamente de quem lê a placa. 

C. O emprego correto dos sinais de pontuação sanaria o 

problema de compreensão. 

D. Se a palavra „perigo‟ houvesse sido empregada como 

um sujeito posposto, a palavra deixaria de ser 

polissêmica. 

E. Nada, pois a palavra depende da compreensão que se 

tem do contexto em que ela foi empregada e não de sua 

mudança 

 

Steve Jobs, fundador da Apple, morre aos 56 anos 

 

Steve Jobs, fundador da Apple, morreu nesta quarta-feira (5), 

aos 56 anos. A informação foi confirmada pela empresa. Com a 

saúde debilitada, em 24 de agosto, renunciou ao cargo de 

diretor-executivo da Apple, afirmando que não poderia mais 

cumprir suas funções. 

Na página da Apple, foi colocada uma foto de seu criador e 

uma mensagem: "A Apple perdeu um gênio visionário e 

criativo, e o mundo perdeu um ser humano maravilhoso. 

Aqueles de nós que tiveram a sorte de conhecer e trabalhar com 

Steve perderam um querido amigo e uma mente inspiradora. 

Steve deixa uma empresa que somente ele poderia ter 

construído, e seu espírito será para sempre o alicerce da Apple". 

Jobs recebeu diagnóstico de câncer no pâncreas em 2003. No 

ano seguinte, retirou o tumor. Em 2009, quando aparecia cada 

vez mais magro, passou por um transplante de fígado. Na 

ocasião, Jobs foi acusado de ter furado a fila de pacientes à 

espera de órgãos. Porém, o fundador da Apple havia apenas, 

dentro da lei, se inscrito em filas de diferentes Estados 

americanos. Ele se afastara da empresa em janeiro daquele ano 

e, em setembro, surpreendeu o mundo ao voltar à cena no 

evento anual em que a empresa apresenta suas novidades. 

Desde então, mesmo ainda magro, Jobs apresentou os 

lançamentos da Apple, incluindo o iPad, no ano passado. Foi 

assim até agosto deste ano. E o primeiro produto apresentado 

não mais por Jobs foi revelado justamente um dia antes do 

anúncio da morte do visionário fundador da Apple. Na terça-

feira (4), a expectativa pelo iPhone 5 foi frustrada com apenas 

um iPhone 4 melhorado, o iPhone 4S. Os fãs de uma das 

marcas mais valiosas do mundo talvez não esperassem que 

aquele seria o último produto que Jobs veria a Apple lançar. 

 

04-„Na página da Apple, foi colocada uma foto de seu criador e 

uma mensagem‟ 

O termo sublinhado tem a função de: 

 

A. Sujeito da oração. 

B. Objeto direto. 

C. Objeto indireto. 

D. Agente da passiva. 

E. Adjunto adverbial. 

 

05-„Jobs apresentou os lançamentos da Apple’ 

Os termos sublinhados têm a função sintática respectivamente 

de: 

 

A. Sujeito-objeto indireto-adjunto adverbial. 

B. Sujeito-objeto direto-adjunto adnominal. 

C. Objeto direto- adjunto adnominal- adjunto adverbial. 

D. Agente da ativa- objeto direto- adjunto adnominal. 

E. Sujeito- objeto direto- complemento nominal. 

 

06-Em 2009, quando aparecia cada vez mais magro, passou por 

um transplante de fígado.  

A oração sublinhada exerce a função de adjunto adverbial de 

tempo. Em qual das frases abaixo a oração tem a mesma função 

sintática? 

 

A. Você só sairá com seus amigos depois que seu trabalho 

de casa estiver todo feito. 

B. Você também teve sua parcela de culpa quando calou. 

C. “Estou chorando porque se minha geração puxar a sua, 

estamos fritos.” 

D. Todos costumam exagerar nos sonhos em sua infância. 
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E. Quanto eu mais lia, mais eu gostava de ler. 

 

07-„afirmando que não poderia mais cumprir suas funções‟ 

As palavras sublinhadas tem o significado de:  

 

A. nulidade- origem 

B. causa- finalidade 

C. dúvida- intensidade 

D. negação- posse 

E. negação- consequência 

 

08- “Steve deixa uma empresa que somente ele poderia ter 

construído, e seu espírito será para sempre o alicerce da 

Apple”. 

 

A conjunção e , presente no período acima, estabelece que tipo 

de relação entre as orações? 

 

A. Explicação: uma ação explicita a outra. 

B. Soma 

C. Ações simultâneas 

D. Conclusão 

E. Causa 

 

09-Assinale a alternativa que possui uma interpretação correta 

do trecho destacado. 

 

‘Steve Jobs, fundador da Apple, morreu nesta quarta-feira 

(5), aos 56 anos. A informação foi confirmada pela empresa. 

Com a saúde debilitada, em 24 de agosto, renunciou ao cargo 

de diretor-executivo da Apple, afirmando que não poderia 

mais cumprir suas funções.’ 

 

A. Steve Jobs ficou com a saúde debilitada por não 

conseguir cumprir com suas atribuições na empresa da 

qual era diretor. 

B. A morte de Steve Jobs, anunciada em 24 de agosto, já 

era esperada desde que ele renunciou ao cargo de 

diretor da Apple. 

C. O cargo de diretor – executivo da Apple, acabou por 

ser um fardo para Steve Jobs, fazendo com que ele 

renunciasse por falta de cumprimento das funções. 

D. Steve Jobs que morrera no dia 24 de agosto, após 

renunciar ao cargo de diretor – executivo da Apple, só 

teve seu óbito divulgado no dia 5 de outubro. 

E. Steve Jobs, ao perceber que não mais poderia cumprir 

com suas atribuições de diretor – executivo da Apple 

devido a problemas de saúde, renunciou ao cargo em 

agosto último. 

 

10-O texto tem como principal objetivo: 

 

A. Entreter 

B. Informar 

C. Comover 

D. Divertir 

E. Resumir 

 

Quando a Chuva Passar 

 

Pra que falar? 

Se você não quer me ouvir 

Fugir agora não resolve nada... 

Mas não vou chorar 

Se você quiser partir 

Às vezes a distância ajuda 

E essa tempestade 

Um dia vai acabar... 

 

Só quero te lembrar 

De quando a gente 

Andava nas estrelas 

Nas horas lindas 

Que passamos juntos... 

 

A gente só queria amar e amar 

E hoje eu tenho certeza 

A nossa história não 

Termina agora 

E essa tempestade 

Um dia vai acabar... 

Quando a chuva passar 

Quando o tempo abrir 

Abra a janela 

E veja: Eu sou o Sol... 

Eu sou céu e mar 

Eu sou seu e fim 

E o meu amor é imensidão... 

Só quero te lembrar 

De quando a gente 

Andava nas estrelas 

Nas horas lindas 

Que passamos juntos... 

 

11-Na frase „ Às vezes a distância‟ a ocorrência da crase se dá 

pelo mesmo motivo que em: 

 

A. A calça que você procura está logo mais à frente. 

B. É bem melhor que fique logo tudo às claras para que 

não haja mal entendidos posteriores. 

C. Passarei aqui à uma hora mesmo que você mantenha a 

decisão de não me acompanhar. 

D. Voltei à casa dos meus pais depois de anos de 

ausência. 

E. Perguntei àquela passageira sobre a sensação de viajar 

num avião. 

 

12-Em qual das alternativas a seguir, o elemento mórfico está 

analisado incorretamente? 

 

A. Imensidão- prefixo. 

B. Passamos- vogal temática. 

C. Quero- desinência verbal de pessoa. 

D. Resolve-radical. 

E. Estrelas – desinência de número. 
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13- Assinale a alternativa que contém erro de concordância: 

 

A. É estranho que o segundo e terceiro lugares foram bem 

mais aplaudidos que o vencedor. 

B. Trata-se de casos raros de uma doença ainda pouco 

estudada. 

C. Se mais alunos houvessem participado da avaliação do 

curso, teríamos alcançado a meta. 

 

D. O termo a que me refiro é aquele que você usou no 

discurso de posse. 

 

E. Seriam necessários mais de um voluntário para 

realizar a operação. 

 

14- Em qual das alternativas a seguir a vírgula separa uma 

oração subordinada da principal? 

 

A. “Quando alguém se mete a esperto, dizemos que ele é 

uma raposa.” 

B. No dia seguinte, fui o primeiro a chegar devido à 

repreensão do chefe. 

C. “Certa vez, fiz uma viagem de barco pelo Nilo, o 

grandioso rio do Egito.” 

D. Eu, meu irmão mais velho e alguns amigos fizemos 

um grupo de estudo. 

E. Minha mais terna amiga, saibamos quando reprimir as 

nossas críticas. 

 

15- É acentuada pela mesma regra que „distância‟: 

 

A. Arbítrio 

B. Geométrico 

C. Pastéis 

D. Lâmpada 

E. Cântico 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

 

16-De acordo com a Lei 8.666/93, julgue os itens a seguir:  

 

I. Todos quantos participem de licitação promovida pelos 

órgãos ou entidades a que se refere o art. 1º têm direito 

público subjetivo à fiel observância do pertinente 

procedimento estabelecido nesta lei, podendo qualquer 

cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que 

não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização 

dos trabalhos. 

II. Todos os valores, preços e custos utilizados nas 

licitações terão como expressão monetária a moeda 

corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta 

Lei, devendo cada unidade da Administração, no 

pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de 

bens, locações, realização de obras e prestação de 

serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de 

recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas 

exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões 

de interesse público e mediante prévia justificativa da 

autoridade competente, devidamente publicada. 

III. Tarefa é 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, 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.  

 

Está (estão) correta(s):  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. I e II apenas.  

D. II e III apenas.  

E. I, II e III.  

 

17-Para os fins da Lei 8.666/93, considera-se obra:  

 

A. Toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou 

ampliação, realizada por execução direta ou indireta.  

B. Toda atividade destinada a obter determinada utilidade 

de interesse para a Administração, tais como: 

demolição, conserto, instalação, montagem, operação, 

conservação, reparação, adaptação, manutenção, 

transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou 

trabalhos técnico-profissionais; 

C. Toda aquisição remunerada de bens para fornecimento 

de uma só vez ou parceladamente. 

D. Toda transferência de domínio de bens a terceiros. 

E. N.d.a.  

 

18-As licitações para a execução de obras e para a prestação de 

serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à 

seguinte seqüência: 

 

I. Projeto executivo; 

II. Projeto básico; 

III. Execução das obras e serviços. 

 

A. I – II – III.  

B. II – III – I.  

C. I – III – II.  

D. II – I – III.  

E. III – II – I.  

 

19-Conforme a Lei 8.666/93 é vedado: 

 

I. Incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos 

financeiros para sua execução, qualquer que seja a sua 

origem, exceto nos casos de empreendimentos executados 

e explorados sob o regime de concessão, nos termos da 

legislação específica. 

II. A inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de 

materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujos 

quantitativos não correspondam às previsões reais do 

projeto básico ou executivo. 
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III. A realização de licitação cujo objeto inclua bens e 

serviços sem similaridade ou de marcas, características e 

especificações exclusivas, salvo nos casos em que for 

tecnicamente justificável, ou ainda quando o 

fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o 

regime de administração contratada, previsto e 

discriminado no ato convocatório. 

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III.  

 

20-Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação 

ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a 

eles necessários: 

 

I. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física 

ou jurídica; 

II. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável 

pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da 

qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista 

ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 

com direito a voto ou controlador, responsável técnico 

ou subcontratado; 

III. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante 

ou responsável pela licitação. 

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III.  

 

21-Segundo a Lei 8.666/93, as compras, sempre que possível, 

deverão, EXCETO: 

 

A. Desatender ao princípio da padronização, que imponha 

compatibilidade de especificações técnicas e de 

desempenho, observadas, quando for o caso, as 

condições de manutenção, assistência técnica e garantia 

oferecidas. 

B. Ser processadas através de sistema de registro de 

preços. 

C. Submeter-se às condições de aquisição e pagamento 

semelhantes às do setor privado. 

D. Ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias 

para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando 

economicidade. 

E. Balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos 

órgãos e entidades da Administração Pública. 

 

22-São modalidades de licitação, exceto:  

 

A. Concorrência 

B. Tomada de preços 

C. Convite 

D. Prêmio/Bônus  

E. Leilão 

 

23-Convite é a modalidade de licitação entre interessados do 

ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e 

convidados em número mínimo de ______ pela unidade 

administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do 

instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados 

na correspondente especialidade que manifestarem seu 

interesse com antecedência de até _____ horas da apresentação 

das propostas. 

 

A. 3 – 24 

B. 5 – 48 

C. 2 – 24 

D. 6 – 72 

E. 3 – 48  

 

24-Julgue os itens a seguir sobre Depreciação:  

 

I. Representa a perda de valor dos bens materiais.  

II. Consiste na extinção gradual de valores que figuram no 

Ativo como encargos de exercícios futuros.  

III. É a perda de valor decorrente da utilização de Direitos 

de Lavra, obtidos ou adquiridos mediante aplicação de 

recursos para exploração de Minas, Jazidas e Reservas 

Florestais.  

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. II e III apenas.  

 

25-A provisão de devedores duvidosos é movimentada nos 

seguintes casos:  

 

I. Pela formação da provisão 

II. Pela baixa de Contas a Receber incobráveis.  

III. Pela atualização monetária da Provisão 

  

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III apenas.  

 

26-Classificam-se no grupo Passivo Circulante:  

 

I. Duplicatas a pagar  

II. Contas a pagar  

III. Empréstimos bancários  

IV. Títulos a pagar  

V. Imposto de renda a pagar  

 

A. I, II e III apenas.  

B. II, III e IV apenas.  

C. I , III e IV apenas.  

D. I, II, III e V apenas.  

E. I, II, III, IV e V.  
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27-De acordo com a Lei complementar nº 116, de 31 de julho 

de 2003, assinale a alternativa incorreta:  

 

A. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de 

competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem 

como fato gerador a prestação de serviços constantes 

da lista anexa, ainda que esses não se constituam como 

atividade preponderante do prestador. 

B. O imposto incide também sobre o serviço proveniente 

do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado 

no exterior do País. 

C. A incidência do imposto não depende da denominação 

dada ao serviço prestado. 

D. O imposto de que trata esta Lei Complementar incide 

ainda sobre os serviços prestados mediante a utilização 

de bens e serviços públicos explorados 

economicamente mediante autorização, permissão ou 

concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou 

pedágio pelo usuário final do serviço. 

E. N.d.a.  

 

28-Conforme a Lei complementar nº 116, de 31 de julho de 

2003, o imposto não incide sobre: 

 

I. As exportações de serviços para o exterior do País; 

II. A prestação de serviços em relação de emprego, dos 

trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de 

conselho consultivo ou de conselho fiscal de 

sociedades e fundações, bem como dos sócios-

gerentes e dos gerentes-delegados; 

III. O valor intermediado no mercado de títulos e valores 

mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o 

principal, juros e acréscimos moratórios relativos a 

operações de crédito realizadas por instituições 

financeiras. 

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III.  

 

29-Sobre o Microsoft Excel, julgue os itens a seguir:  

 

I. O Microsoft Office Excel (nome popular Microsoft 

Excel) é um programa de planilha eletrônica escrito e 

produzido pela Microsoft para computadores que 

utilizam o sistema operacional Microsoft Windows e 

também computadores Macintosh da Apple. 

II. Seus recursos incluem uma interface intuitiva e 

capacitadas ferramentas de cálculo e de construção de 

gráficos.  

III. O Excel oferece muitos ajustes na interface ao usuário, 

em relação às mais primitivas planilhas eletrônicas.  

 

Está (estão) correta(s):  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III.  

 

30-A primeira versão do Excel foi lançada para o Mac em: 

  

A. 1982 

B. 1980 

C. 1985  

D. 1987 

E. 1989  

 

31-Quanto ao Windows XP, assinale a alternativa incorreta:  

 

A. O Windows XP é uma família de sistemas 

operacionais de 32 e 64-bits produzido pela Microsoft, 

para uso em computadores pessoais, incluindo 

computadores residenciais e de 

escritórios, notebooks e media centers. 

B. O nome "XP" deriva de eXPlosive. 

C. O Windows XP é o sucessor do Windows 2000.  

D. As duas principais edições do sistema operacional são 

o Windows XP Home Edition, que é destinada a 

usuários domésticos, e o Windows XP Professional 

Edition.  

E. N.d.a.  

 

32-O Windows XP veio com uma gama de recursos muito 

maior do que os sistemas anteriores, incluindo: 

 

I. Seqüências rápidas de iniciação e hibernação; 

II. A capacidade de o sistema operacional desconectar um 

dispositivo externo sem a necessidade de reiniciar o 

computador. 

III. Uma nova interface de uso mais fácil, incluindo 

ferramentas para desenvolver temas de escritórios. 

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III.  

 

33- Considere V para afirmativa verdadeira e F para falsa sobre 

o Windows XP:  

 

(   )  Para o Windows XP rodar de maneira satisfatória, é 

necessário pelo menos 512 Mb de memória RAM.  

(   )  O Windows XP, por padrão, trata arquivos 

comprimidos no formato ZIP como pastas, mas deixa 

o sistema mais lento - é melhor utilizar programas 

como o WinZip e o WinRar.  

(   )  A limpeza de disco é prejudicial.  

 

A seqüência correta, de cima para baixo, é:  

 

A. F – V – F  

B. F – F – F  

C. V – V – V  

D. V – V – F  

E. F – V – V  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_operacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://pt.wikipedia.org/wiki/Macintosh
http://pt.wikipedia.org/wiki/Apple
http://pt.wikipedia.org/wiki/1985
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_operacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_operacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/32-bit
http://pt.wikipedia.org/wiki/64-bit
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador_pessoal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Notebook
http://pt.wikipedia.org/wiki/Windows_2000
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hiberna%C3%A7%C3%A3o
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34- Quanto a Microsoft Word, considere V para afirmativa 

verdadeira e F para falsa: 

 

(   )  Apesar do MS-DOS ser um sistema baseado em 

caracteres, o Word for DOS foi o primeiro processador 

de texto para o IBM PC que mostrava texto em itálico 

ou negrito diretamente na tela enquanto editava.  

(   )  Além dos novos recursos que traz para o computador, 

o Word 2010 se destaca pela integração com o 

Microsoft Word Web App.  

(   )  Conhecido como o mais popular editor de textos do 

mercado, a versão 2010 do Microsoft Word chega para 

manter o programa na posição de uma das melhores 

opções quando o objetivo é compor trabalhos ou até 

mesmo fazer postagens em blogs. 

 

A seqüência correta, de cima para baixo, é:  

 

A. F – V – V  

B. F – F – F  

C. V – V – V  

D. V – F – V  

E. V – V – F  

 

35-Segundo a Lei 8.666/93, o procedimento da licitação será 

iniciado com a abertura de processo administrativo, 

devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a 

autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do 

recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados 

oportunamente: 

 

I. edital ou convite e respectivos anexos, quando for o 

caso; 

II. comprovante das publicações do edital resumido, na 

forma do art. 21 desta Lei, ou da entrega do convite; 

III. ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro 

administrativo ou oficial, ou do responsável pelo  

convite; 

IV. original das propostas e dos documentos que as 

instruírem; 

V. atas, relatórios e deliberações da Comissão Julgadora.  

 

A. Apenas I, II e III.  

B. Apenas II e III.  

C. Apenas II, III e V.  

D. Apenas II, IV e V.  

E. I, II, III, IV e V.  

 

36-Conforme a Lei 8.666/93, o edital conterá no preâmbulo o 

número de ordem em série anual, o nome da repartição 

interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução 

e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o 

local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, 

bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, 

obrigatoriamente, o seguinte: 

 

I. Objeto da licitação, em descrição sucinta e clara; 

II. Prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada 

dos instrumentos, como previsto no art. 64 desta Lei, para 

execução do contrato e para entrega do objeto da 

licitação; 

III. Sanções para o caso de inadimplemento; 

 

A. Nenhuma das afirmativas.  

B. Apenas a afirmativa I.  

C. Apenas a afirmativa II.  

D. Apenas as afirmativas I e II.  

E. I, II e III.  

 

37-Assinale a alternativa incorreta quanto a Lei 8.666/93.  

 

A. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante 

não o impedirá de participar do processo licitatório 

até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente 

B. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu 

direito de participar das fases subseqüentes. 

C. As garantias de pagamento ao licitante brasileiro 

serão superiores àquelas oferecidas ao licitante 

estrangeiro. 

D. Para fins de julgamento da licitação, as propostas 

apresentadas por licitantes estrangeiros serão 

acrescidas dos gravames conseqüentes dos mesmos 

tributos que oneram exclusivamente os licitantes 

brasileiros quanto à operação final de venda. 

E. N.d.a.  

 

38-Consta na Lei 8.666/93 que a licitação será processada e 

julgada com observância dos seguintes procedimentos: 

 

I. Abertura dos envelopes contendo a documentação 

relativa à habilitação dos concorrentes, e sua 

apreciação; 

II. Devolução dos envelopes fechados aos concorrentes 

inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde 

que não tenha havido recurso ou após sua denegação; 

III. Abertura dos envelopes contendo as propostas dos 

concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo 

sem interposição de recurso, ou tenha havido 

desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos 

interpostos. 

  

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III.  

 

39-Conforme a Lei 8.666/93 as licitações do tipo "melhor 

técnica" será adotado o seguinte procedimento claramente 

explicitado no instrumento convocatório, o qual fixará o preço 

máximo que a Administração se propõe a pagar: 

 

I. Serão abertos os envelopes contendo as propostas 

técnicas exclusivamente dos licitantes previamente 

qualificados e feita então a avaliação e classificação 

destas propostas de acordo com os critérios pertinentes e 

adequados ao objeto licitado, definidos com clareza e 

objetividade no instrumento convocatório e que 

considerem a capacitação e a experiência do proponente, 

a qualidade técnica da proposta, compreendendo 

metodologia, organização, tecnologias e recursos 

materiais a serem utilizados nos trabalhos, e a 
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qualificação das equipes técnicas a serem mobilizadas 

para a sua execução; 

II. Uma vez classificadas as propostas técnicas, proceder-se-

á à abertura das propostas de preço dos licitantes que 

tenham atingido a valorização mínima estabelecida no 

instrumento convocatório e à negociação das condições 

propostas, com a proponente melhor classificada, com 

base nos orçamentos detalhados apresentados e 

respectivos preços unitários e tendo como referência o 

limite representado pela proposta de menor preço entre os 

licitantes que obtiveram a valorização mínima; 

III. No caso de impasse na negociação anterior, procedimento 

idêntico será adotado, sucessivamente, com os demais 

proponentes, pela ordem de classificação, até a 

consecução de acordo para a contratação.  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III.  

 

40-Segundo a Lei 8.666/93 são cláusulas necessárias em todo 

contrato as que estabeleçam: 

 

I. O objeto e seus elementos característicos; 

II. O regime de execução ou a forma de fornecimento; 

III. O preço e as condições de pagamento, os critérios, data-

base e periodicidade do reajustamento de preços, os 

critérios de atualização monetária entre a data do 

adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; 

IV. Os prazos de início de etapas de execução, de 

conclusão, de entrega, de observação e de recebimento 

definitivo, conforme o caso.  

 

A. Apenas I – II – III.  

B. Apenas I – II – IV.  

C. Apenas II – III – IV.  

D. Apenas III – IV.  

E. I – II – III – IV.  

 


