Governo do Estado de Rondônia
Secretaria Estadual de Saúde
Concurso Público sesau 2017

AGENTE EM ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
NM01
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - A duração da Prova Objetiva será de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos, já incluído o tempo de preenchimento do
Cartão de Respostas.
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado.
3 - Os 3 (três) últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na sala até que todos tenham finalizado suas
provas e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
4 - O candidato NÃO poderá levar o seu Caderno de Questões (Provas Objetivas) e NÃO poderá copiar o gabarito
(assinalamentos).
5 - A imagem do seu Cartão de Respostas será disponibilizada na página do concurso em www.funrio.org.br na data
prevista no cronograma.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1 - Confira atentamente se este Caderno de Questões (Prova), que contém 50 (cinquenta) questões objetivas, está completo.
2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções de resposta e somente uma correta.
3 - Confira se os seus dados pessoais e o cargo escolhido, indicados no cartão de respostas, estão corretos. Se notar
qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você
deverá assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.
4 - Confira atentamente se o cargo e o número do caderno que estão no Caderno de Questões (Prova) é o mesmo do que consta
em seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
5 - Cuide de seu Cartão de Respostas. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas
indicadas seja a correta.
7 - O fiscal de sala não poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o conteúdo da prova. Caso discorde de qualquer
questão o candidato deverá entrar com recurso administrativo contra as questões na data prevista no cronograma.
8 - Recomendamos aos candidatos que antes de entregarem o caderno de prova e o cartão de resposta irem ao banheiro,
pois não será permitido após sair da sala que fiquem dentro do local de prova ou utilizarem o banheiro.

AGENDA
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

06/05 e/ou 07/05/2017, Provas Objetivas / Entrega de Títulos (Somente para os cargos de Nível Superior).
09/05/2017, Divulgação dos Exemplares dos Cadernos de Questões (Provas) das Provas Objetivas.
09/05/2017, Divulgação dos Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas.
12/05/2017, Disponibilização das Imagens dos Cartões Respostas das Provas Objetivas.
13/05 e 15/05/2017, Interposição de Recursos contra as questões das Provas Objetivas.
25/05/2017, Divulgação dos Gabaritos Definitivos das Provas Objetivas.
30/05/2017, Relação Preliminar das Notas das Provas Objetivas.
31/05 e 01/06/2017, Interposição de Recursos contra a Relação Preliminar das Notas das Provas Objetivas.
07/06/2017, Relação Final de Notas das Provas Objetivas.
07/06/2017, Relação dos Candidatos que terão os Títulos Analisados.
21/06/2017, Relação Preliminar das Notas da Avaliação de Títulos.
22/06 à 23/06/2017, Interposição de Recursos contra a Relação Preliminar das Notas da Avaliação de Títulos.
26/06/2017, Resultado dos Recursos contra a Relação Preliminar das Notas da Avaliação de Títulos.
27/06/2017, Relação Final das Notas da Avaliação de Títulos.
28/06/2017, Resultado Final do Concurso.

INFORMAÇÕES:
e Tel: (21) 2567-9994 das 09 às 17h
e Internet: www.funrio.org.br
e E-mail: sesau-ro2017@funrio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO

VIAGEM AO FOCO DA FEBRE AMARELA
Semanas antes do anúncio dos primeiros casos de febre amarela silvestre, em janeiro, a doença já
assustava no Leste de Minas Gerais. Famílias de pequenos municípios choravam seus mortos e doentes
em dezembro sem saber de que mal se tratava. Nunca tinham ouvido falar da doença na região. Macacos
começaram a morrer meses antes. Após a zika, em 2015, e a chicungunha, em 2016, é o terceiro ano
consecutivo sob o jugo de doenças transmitidas por mosquitos. Especialistas dizem que houve falha de
vigilância sanitária e defendem vacinar a população de grandes cidades do Sudeste, principalmente Rio,
Vitória e Belo Horizonte, para conter a propagação da doença.(O Globo, 05/02/2017)

Questão 1

O título dado ao texto, em função do que é lido, supõe que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

vai ocorrer uma viagem para local distante do foco da febre amarela.
vai ser feita uma observação dos locais onde a febre amarela está presente.
vai ser realizada uma pesquisa médica sobre a origem da febre amarela.
vai acontecer uma viagem perigosa pelos locais onde há febre amarela.
vai ser feita uma narrativa sobre uma viagem pelos locais atingidos pela febre.

Questão 2

“...para conter a propagação da doença”. Temos aqui uma oração reduzida, que, se desenvolvida em forma de oração
subordinada, teria como forma correta:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

para a contenção da propagação da doença.
para que se contivesse a propagação da doença.
para que se contenha a propagação da doença.
a fim de que se contesse a propagação da doença.
para evitar que a doença se propagasse.

Questão 3

A crítica presente no texto se dirige essencialmente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

à proliferação de mosquitos transmissores de doenças.
ao abandono da assistência médica nos pequenos municípios.
às deficiências operacionais da vigilância sanitária.
à falta de cuidado com os animais infectados.
à ausência de cultura nas populações interioranas.

Questão 4

“Semanas antes do anúncio dos primeiros casos de febre amarela silvestre, em janeiro, a doença já assustava no Leste
de Minas Gerais”.
Este primeiro período do texto tem a finalidade de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

demonstrar que a doença foi detectada no momento certo.
indicar que a febre amarela é uma infecção perigosa.
mostrar que a febre amarela se propagou rapidamente
denunciar que a febre amarela não foi imediatamente constatada.
destacar Minas Gerais como o primeiro estado a tomar medidas contra a febre.
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Questão 5

“Semanas antes do anúncio dos primeiros casos de febre amarela silvestre, em janeiro, a doença já assustava no Leste de Minas
Gerais. Famílias de pequenos municípios choravam seus mortos e doentes em dezembro sem saber de que mal se tratava”.
Nesse segmento do texto, o termo que se refere a um outro termo anterior é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a doença.
febre amarela.
Minas Gerais.
pequenos municípios.
mortos e doentes.

Questão 6

“Famílias de pequenos municípios choravam seus mortos e doentes em dezembro / sem saber de que mal se tratava”.
Entre as duas partes marcadas nesse segmento do texto, a conjunção que se pode inserir de forma adequada é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

portanto.
enquanto.
pois.
a fim de.
embora.

Questão 7

“Famílias de pequenos municípios choravam seus mortos e doentes em dezembro sem saber de que mal se tratava”.
Nesse segmento, o termo “mal” é um hiperônimo, ou seja, um termo de conteúdo geral que se refere a um termo
específico anterior; o item abaixo em que o segundo vocábulo é um hiperônimo do termo anterior é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

dezembro / mês.
semanas / dias.
doença / febre.
região / estado.
insetos / mosquitos.

Questão 8

“Nunca TINHAM OUVIDO falar da doença na região”; a forma verbal destacada pode ser adequadamente substituída por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ouvissem.
haviam ouvido.
ouviriam.
foi ouvido.
ouviam.

Questão 9

“Especialistas dizem que houve falha de vigilância sanitária...”; ao atribuir a opinião a “especialistas”, o jornal:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

mostra que não tem capacidade investigativa.
indica que as autoridades estão perdidas no assunto.
demonstra que não teve tempo de investigar a fundo o problema.
livra-se da responsabilidade da denúncia contra a vigilância sanitária.
destaca que a opinião não tem autoridade nem credibilidade.
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Questão 10

“Famílias de pequenos municípios choravam seus mortos e doentes em dezembro sem saber de que mal se tratava”.
Se, em lugar de “mal”, escrevêssemos a forma “males”, a forma verbal “se tratava”:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

deveria ser trocada para “se tratavam”.
teria que ser modificada para “se trataram”.
seria alterada corretamente para “se trataria”.
seria obrigatoriamente mudada para “se tratem”.
deveria permanecer inalterada.

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Questão 11

Observe o mapa do Brasil a seguir representado:

O estado de Rondônia está apontado pelo número:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.
II.
III.
IV.
V.

Questão 12

A população atual do estado de Rondônia é, aproximadamente, de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1.800.000.
2.500.000.
3.200.000.
3.800.000.
4.200.000.
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Questão 13

Em 1750, Portugal e Espanha assinam um importante tratado que determina os limites territoriais desses dois reinos na
América do Sul; por meio desse tratado, o governo português assegura a posse das terras localizadas à margem oriental
do rio Guaporé.
O tratado em questão é conhecido como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Tratado de Lisboa.
Tratado de Tordesilhas.
Tratado de Madri.
Tratado do Rio de Janeiro.
Tratado de Paris.

Questão 14
“Em 1943 foi criado o Território Federal do Guaporé, com partes do território do estado do Amazonas e do
Mato Grosso. Em 1956, a região passou a ser chamada de Território Federal de Rondônia, em homenagem
ao Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. A exploração da castanha do Pará e da borracha sustentou
o Território até a descoberta de jazidas de ____, que acelerou o desenvolvimento e o povoamento da região.
Tal desenvolvimento levou o território ao status de estado a partir de 1982.”
(Infoescola.com/historia/historia_de_rondonia)

A lacuna fica corretamente preenchida por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ouro.
urânio.
manganês.
cassiterita.
níquel.

Questão 15

As principais bacias hidrográficas do estado de Rondônia incluem as dos seguintes rios, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ji-Paraná.
Negro.
Guaporé.
Mamoré.
Madeira.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 16

Observe a sequência: 324, 321, 318, 315, ... O próximo termo é o:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

314.
313.
312.
311.
310.
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Questão 17

Sempre que vai ao cinema, Maria come pipoca e bebe suco de laranja. Hoje Maria não foi ao cinema. Assim:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Maria não comeu pipoca.
Maria não bebeu suco de laranja.
Maria não comeu pipoca mas pode ter bebido algum suco que não de laranja.
Maria comeu pipoca e bebeu suco de laranja.
Maria pode ter comido pipoca ou bebido suco de laranja.

Questão 18

Os números naturais x e y são tais que se x + y > 6 então x > y. Mas x não é maior do que y. Assim:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

x é menor do que y.
x = y.
x pode ser igual a 4.
y pode ser igual a 2.
x não pode ser igual a 1.

Questão 19

Numa vila, há quatro caminhos que ligam o campo de futebol ao mercado central e há quatro caminhos que ligam o mercado
central à sede da prefeitura. João está no campo de futebol e pretende ir à sede da prefeitura passando primeiro pelo mercado
central. O número de maneiras diferentes de João fazer o percurso é igual a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

8.
10.
12.
14.
16.

Questão 20

O preço de certo sapato numa sapataria foi aumentado em 50%. Isso fez as vendas do sapato caírem muito. O comerciante
resolveu então voltar ao preço original. Para tanto, ele deve anunciar que o preço do sapato terá um desconto de
aproximadamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

33%.
42%.
48%.
50%.
60%.

Questão 21

Um anagrama é uma reordenação das letras de uma palavra. Por exemplo: MOCA e AOCM são anagramas da palavra
COMA. O número de anagramas que a palavra COMA possui é igual a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

12.
24.
30.
36.
42.
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Questão 22

Capitu é mais baixa que Marilu e é mais alta que Lulu. Lulu é mais alta que Babalu mas é mais baixa que Analu. Marilu
é mais baixa que Analu. Assim, a mais alta das cinco é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Analu.
Babalu.
Capitu.
Lulu.
Marilu.

Questão 23

Daqui a 24 anos, Jovelino terá o triplo de sua idade atual. Daqui a cinco anos, Jovelino terá a seguinte idade:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

12.
14.
16.
17.
18.

Questão 24

Um torneio de tênis de mesa será disputado por 222 jogadores. A cada partida, o vencedor continua na competição
e o perdedor é eliminado e, em consequência, não joga mais. Desse modo, esse torneio terá a seguinte quantidade
de partidas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

50.
111.
221.
342.
364.

Questão 25

Se não é verdade que “todo ladrão é mau” então é verdade que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

todo ladrão é bom.
nenhum ladrão é mau.
quem não é ladrão é bom.
ao menos um ladrão não é mau.
quem não é ladrão não é bom.
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Questão 26

Considere as assertivas abaixo sobre a organização de arquivos e pastas no sistema operacional Microsoft Windows 10:
I – Uma pasta pode conter outras pastas.
II – Uma pasta pode conter um limite de apenas 255 arquivos.
III – Não é possível criar uma pasta na ‘Área de Trabalho’.
Está (ao) correta(s) a(s) afirmativa(s):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, II e III.
I, apenas.
II, apenas.
III, apenas.
I e II, apenas.

Questão 27

Um usuário do sistema operacional Microsoft Windows 10 pretende criar arquivos com os nomes listados em I, II e III
abaixo:
I. ListadeC@digos.txt
II. Usu*rios123.txt
III. Sistema(38).txt
É(São) nome(s) de arquivo(s) válido(s) no Windows 10:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, apenas.
II e III, apenas.
I e III, apenas.
II, apenas.
I, II e III.

Questão 28

Em uma instalação padrão do Windows 10 em português, um arquivo com extensão ‘txt’ é associado automaticamente
ao utilitário:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Internet Explorer.
Adobe Reader.
Paint.
Bloco de Notas.
OneNote.

Questão 29
No Microsoft Word 2010 o ícone
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

tem a função de executar o seguinte comando:

colocar o texto selecionado em ordem alfabética ou numérica.
colocar o texto selecionado em minúsculas.
iniciar uma lista com marcadores.
colocar o texto selecionado em maiúsculas.
alterar o conjunto de estilos e cores.
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Questão 30

Considere o seguinte trecho de um documento sendo editado no Microsoft Word 2010:

Ao se posicionar o cursor do mouse sobre a palavra ‘significado’ na linha 6, e em seguida se executar um clique triplo
com o botão esquerdo do mouse, ocorrerá a seguinte ação:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o documento inteiro será selecionado.
a palavra ‘significado’ será selecionada.
a linha 6 será selecionada.
a letra da palavra sob o cursor será selecionada.
o parágrafo compreendido entre as linhas 6 e 8 será selecionado.

Questão 31

Considere o seguinte trecho de planilha do Microsoft Excel 2010 em português:

Ao se selecionar a célula A7, teclar CTRL-C, selecionar a célula B7 e teclar ENTER, o conteúdo da célula A7 será copiado
para B7. O valor mostrado em B7 após esta operação será:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

27.
28.
35.
0.
44.
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Questão 32

No Microsoft Excel 2010 em português o recurso

executa a seguinte função:

(A) une duas ou mais células adjacentes horizontais ou verticais formando uma única célula maior que é exibida em
várias colunas ou linhas.
(B) realça as células de seu interesse enfatizando valores e visualizando os dados usando barras de dados, escalas de
cor e conjuntos de ícones baseados em critérios específicos.
(C) formata rapidamente um conjunto de células escolhendo um dos estilos pré-definidos.
(D) converte um intervalo de células em tabela, escolhendo um estilo de tabela pré-definido.
(E) especifica linhas e colunas a serem repetidas em cada linha impressa.

Questão 33

Um certificado digital é um documento digital composto por diversos dados que pode ser emitido para pessoas,
empresas, serviços (por exemplo, um site web). Nesse sentido, um certificado digital pode ser homologado para
diferentes usos, tais como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Verificação de vírus e Criptografia.
Criptografia e Assinatura Digital.
Compressão de dados e Verificação de vírus.
Assinatura digital e Verificação de vírus.
Criptografia e Compressão de dados.

Questão 34

Considere a URL apresentada a seguir:
http://www.rondonia.ro.gov.br/2017/01/151332/
Nessa URL, a parte representada pela sequência de caracteres ‘http’ significa:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o endereço do servidor.
a porta de comunicação.
o arquivo que será acessado.
o tipo de permissão de acesso.
o protocolo de comunicação.

Questão 35

O sistema operacional Microsoft Windows 10, ao ser instalado, designa como navegador web padrão o:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Chrome.
Firefox.
Opera.
Edge.
Cortana.
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Questão 36

“Há três tipos de expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma: ______. Com o fito de
uniformizá-los, pode-se adotar uma diagramação única, que siga o que chamamos de padrão ofício.” (Manual de
Redação Oficial da Presidência da República)
A lacuna fica corretamente preenchida por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o ofício, o aviso e o memorando.
o ofício, a circular e o memorando.
o ofício, a circular e o parecer.
a circular, o parecer e o memorando.
a exposição de motivos, o aviso e a circular.

Questão 37

Um documento no Padrão Ofício deve ser iniciado por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

local e data.
tipo e número do expediente, seguido da sigla do órgão que o expede.
assunto.
destinatário.
identificação do signatário.

Questão 38

Nos documentos do Padrão Ofício a numeração de página:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

é proibida.
é opcional.
é obrigatória desde a primeira página.
é obrigatória a partir da segunda página.
é obrigatória apenas nas páginas de numeração par.

Questão 39

Ainda em relação aos documentos do Padrão Ofício, avalie se as seguintes recomendações estão corretas:
I.
II.
III.
IV.

O início de cada parágrafo do texto deve ter 2,5 cm de distância da margem esquerda.
O campo destinado à margem lateral esquerda terá, no mínimo, 3,0 cm de largura.
O campo destinado à margem lateral direita terá 1,5 cm.
Deve ser utilizado espaçamento simples entre as linhas e de 6 pontos após cada parágrafo.

Estão corretas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II, apenas.
III e IV, apenas.
I, II e III, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.
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Questão 40

Todos os tipos de documentos do Padrão Ofício devem ser impressos em papel de tamanho:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A-0.
A-1.
A-2.
A-3.
A-4.

Questão 41

O seguinte tipo de documento é usado exclusivamente por Ministros de Estado, para autoridades de mesma hierarquia:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

aviso.
ofício.
circular.
memorando.
parecer.

Questão 42

A Lei no 8.666/93 denomina “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, seja qual for
a denominação utilizada” de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

acordo.
vinculado.
contrato.
consolidado.
permissão.

Questão 43

Em relação aos Princípios propugnados na Lei no 8.666/93, avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):
 A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável.
 A licitação 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.
 Os agentes públicos devem admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que
comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação.
As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F, V e V.
V, F e V.
F, F e F.
V, V e F.
V, V e V.
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Questão 44

Avalie, com base na Lei no 8.666/93, se o Projeto Básico, como definido na Seção II do Capítulo I, deve conter, entre
outros, os seguintes elementos:
I.

Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os seus elementos
constitutivos com clareza.
II. Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de
reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e
montagem.
III. Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas
especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo
para a sua execução.
IV. Orçamento global estimado do custo da obra, a ser submetido sem detalhamento de modo a não turvar a
compreensão global dos custos envolvidos.
Estão corretos os elementos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II, apenas.
III e IV, apenas.
I, II e III, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.

Questão 45

De acordo com o Art. 15 da Lei no 8.666/93, sempre que possível as compras devem, EXCETO:
(A) atender 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) evitar submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado.
(C) ser processadas através de sistema de registro de preços.
(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.

Questão 46

De acordo com a Lei no 8.666/93, em seus artigos 20 e 21, 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. O aviso publicado conterá a indicação do local em que os interessados poderão ler e obter
o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação.
Os seguintes prazos mínimos até o recebimento das propostas ou da realização do evento estão corretos, EXCETO Um,
que está ERRADO. Assinale-o:
(A) Quarenta e cinco dias para concurso.
(B) Quarenta e cinco dias para concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada
integral ou quando a licitação for do tipo “melhor técnica” ou “técnica e preço”.
(C) Trinta dias para tomada de preços, quando a licitação for do tipo “melhor técnica” ou “técnica e preço”.
(D) Trinta dias para leilão.
(E) Cinco dias úteis para convite.
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Questão 47

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 ___ da apresentação das propostas.
As lacunas ficam corretamente preenchidas respectivamente por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

três / 24 horas.
três / 48 horas.
cinco / 24 horas.
cinco / 48 horas.
cinco / 72 horas.

Questão 48

De acordo com o Art. 27 da Lei no 8.666/93, avalie se para a habilitação nas licitações exige-se dos interessados,
exclusivamente, documentação relativa a:
I.
II.
III.
IV.
V.

Habilitação jurídica.
Qualificação técnica.
Qualificação econômico-financeira.
Regularidade fiscal e trabalhista.
Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal.

Estão corretos os itens:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

Questão 49

Com base na Lei no 10.520/02, avalie se a fase preparatória do pregão observará o seguinte:
I.

A autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as exigências
de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato,
inclusive com fixação dos prazos para fornecimento.
II. A definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes
ou desnecessárias, limitem a competição.
III. Dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no inciso I do Art. 3º e os indispensáveis
elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade
promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados.
IV. A autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e
respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua
aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.
Estão corretas as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II, apenas.
III e IV, apenas.
I, II e III, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.
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Questão 50

Avalie, com base na Lei nº 10.520/02, se as seguintes afirmativas relativas ao pregão são falsas (F) ou verdadeiras (V):
I. É imperativa a exigência de garantia de proposta.
II. É vedada a aquisição do edital pelos licitantes como condição para participação no certame.
III. É vedado o 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.
IV. O prazo de validade das propostas será de 90 (noventa) dias, se outro não estiver fixado no edital.
As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F, V, F e V.
V, V, F e F.
F, V, V e F.
V, F, V e F.
F, F, V e V.
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