Auxiliar de Licitação
PORTUGUÊS
O texto a seguir se refere às questões de 01 a 05.
É sina de minha amiga penar pela sorte do próximo, se
bem que seja um penar jubiloso. Explico-me. Todo
sofrimento alheio a preocupa, e acende nela o facho da
ação, que a torna feliz. Não distingue entre gente e
bicho, quando tem de agir, mas, como há inúmeras
sociedades (com verbas) para o bem dos homens, e uma
só, sem recurso, para o bem dos animais, é nesta última
que gosta de militar. Os problemas aparecem-lhe em
cardume, e parece que a escolhem de preferência a
outras criaturas de menor sensibilidade e iniciativa.
(ANDRADE, Carlos Drummond. Fala, amendoeira. Rio
de Janeiro: Nova Aguilar, 1988)
01) Para o narrador, sua amiga:
a) Prefere os animais às pessoas.
b) Preocupa-se mais com os animais, para os quais há
menos recursos.
c) Trabalha no exército.
d) Reclama por se preocupar tanto com os outros.
e) É criadora de peixes.
02) A palavra “cardume” é classificada, na gramática do
português, como:
a) Adjetivo composto.
b) Verbo abundante.
c) Adjetivo coletivo.
d) Substantivo composto.
e) Substantivo coletivo.
03) “É sina de minha amiga penar pela sorte do próximo,
se bem que seja um penar jubiloso.” A expressão em
destaque introduz uma ideia, em relação à primeira
oração, de:
a) Concessão.
b) Dúvida.
c) Tempo.
d) Conclusão.
e) Consequência.
04) A palavra “jubiloso” pode ser substituída, sem
alteração de sentido, por:
a) Misterioso.
b) Estranho.
c) Alegre.
d) Cauteloso.
e) Triste.
05) Na oração “Não distingue entre gente e bicho”, temos
um sujeito:
a) Simples.
b) Composto.
c) Indeterminado.
d) Oculto.
e) Não há sujeito na oração.
O texto a seguir se refere às questões 06, 07 e 08.
Dentro da economia capitalista, cada indivíduo é avaliado
pelo número que representa sua renda e na mente de
todos existe, reforçando-se cada vez mais, a noção de
que todas as coisas têm um valor, que tal valor é sempre
o mesmo e pode ser “medido” pelo preço de compra ou
venda do objeto.
A produção em massa de notícias, objetos e
divertimentos, logo consumidos por grande número de
pessoas, tende a criar nessa massa humana tal
uniformidade em matéria de uso e consumo de bens

materiais, de modo de ser e de pensar, que o indivíduo
tende a perder-se totalmente, quer aos olhos dos outros,
quer aos seus próprios olhos.
(GAIARSA, J. A. A engrenagem e a flor. São Paulo:
Ícone, 1992)
06) Para o autor, o indivíduo, na sociedade capitalista, é
descrito, principalmente, como:
a) Alguém que é “medido” por suas capacidades.
b) Um ser sem identidade.
c) Um objeto sem valor.
d) Um fracassado.
e) Nenhuma das anteriores.
07) Pela leitura do texto, pode-se dizer que uma das
consequências do consumo é:
a) As pessoas serem avaliadas por sua renda.
b) As pessoas consumirem cada vez mais.
c) As pessoas perderem seus bens.
d) As pessoas terem os mesmos comportamentos e
opiniões.
e) Nenhuma das anteriores.
08) “[...] tende a criar nessa massa humana tal
uniformidade em matéria de uso e consumo de bens
materiais [...]”. O verbo em destaque se refere a:
a) Produção em massa de notícias, objetos e
divertimentos.
b) Noção de que todas as coisas têm um valor.
c) Grande número de pessoas.
d) Economia capitalista.
e) Indivíduo.
O poema a seguir refere-se às questões 09 e 10.
Poema da necessidade
Carlos Drummond de Andrade
É preciso casar João,
é preciso suportar Antônio,
é preciso odiar Melquíades,
é preciso substituir nós todos.
É preciso salvar o país,
é preciso crer em Deus,
é preciso pagar as dívidas,
é preciso comprar um rádio,
é preciso esquecer fulana [...].
09) O título do poema se justifica:
a) Por tratar das necessidades humanas básicas.
b) Pela repetição da expressão “é preciso”.
c) Porque fala da crença em Deus.
d) Pelo fato de que se deve esquecer um amor que
acabou.
e) Pela necessidade de se pagar as próprias dívidas.
10) O eu lírico:
a) Dá ordens ao personagem João.
b) Relata os conflitos entre João, Antônio e Melquíades,
que precisam ser substituídos.
c) Fala da necessidade de se resolver determinados
problemas a fim de se alcançar a felicidade.
d) Sugere que, constantemente, a sociedade nos cobra
determinadas atitudes e comportamentos.
e) Descreve as tarefas que devem ser realizadas por
João.

MATEMÁTICA

11) Considere a sequência de números naturais 0, 5,
10, 15, 20, 25,… . A diferença entre os números que
ocupam as 30ª e a 22ª posições respectivamente, é
a) 50.
b) 40.
c) 30.
d) 20.
e) 10.
12) Se considerarmos todos os divisores positivos do
numero 40, a probabilidade de escolhermos ao acaso
entre eles, um número impar é de:
a) 0,125%.
b) 1,25%.
c) 12,5%.
d) 25%.
e) 125%.
0 1 −1
13) Dadas a matriz A = [
] e a matriz B =
2 3 −1
1 −1 −1
[
] assinale a alternativa que apresenta a
3 −2 0
matriz C que representa a subtração da matriz B e A,
ou seja, C = B - A:
−1 0 0
a) [
].
−1 5 −1
0 −2 0
b) [
].
1 1 1
1 0 −2
c) [
].
1 −5 1
1 0 1
d) [
].
1 1 1
1 −2 0
e) [
].
1 −5 1
14) Uma doceria recebe uma encomenda de bombons e
a razão entre o número de bombons de chocolate branco
e o número de bombons de chocolate meio amargo é de
3/5. Sabendo que o pedido total foi de 200 bombons, a
quantidade de bombons de chocolate branco que foram
encomendados, foi de:
a) 25 bombons.
b) 40 bombons.
c) 75 bombons.
d) 125 bombons.
e) 150 bombons.
15) Um investidor fez uma aplicação de R$ 1 milhão, por
um ano, com juros de 12% ao ano. Ao resgatar a
aplicação o montante que esse investidor recebeu foi de:
a) R$ 1.001.200,00.
b) R$ 1.012.000,00.
c) R$ 1.120.000,00.
d) R$ 2.200.000,00.
e) R$ 13.000.000,00.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) São cláusulas necessárias em todo contrato
administrativo:
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, a marca dos
produtos, 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.
V - Crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação
da classificação funcional programática e da categoria
econômica.

VI - As garantias oferecidas para assegurar sua plena
execução, quando exigidas.
VII - Os direitos e as responsabilidades das partes, as
penalidades cabíveis e os valores das multas;
VIII - Os casos de precisão.
IX - O reconhecimento dos direitos da Administração,
podendo assim reincidir o contrato em qualquer
momento.
X - As condições de importação, a data e a taxa de
câmbio para conversão, quando for o caso
XI - A vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a
dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do
licitante vencedor.
XII - A legislação aplicável à execução do contrato e
especialmente aos casos omissos.
XIII - A obrigação do contratado de manter, durante toda
a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Julgue as assertivas como verdadeiras (V) ou falsas (F)
segundo o art. 55 da Lei 8666/93 (Lei de Licitações e
Contratos).
a) V, V, F, V, V, V, V, F, F, V, V, V e V.
b) V, V, F, V, V, V, V, V, F, V, V, V e F.
c) V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V e V.
d) F, V, V, F, V, V, V, V, F, V, V, F e V.
e) V, F, F, V, F, V, V, F, V, V, F, V e F.
17) Com base no Artigo 22 da Lei 8.666/1993 (Lei de
Licitações e Contratos), assinale a única alternativa
correta:
a) Concorrência, pregão eletrônico, pregão presencial,
concurso e leilão são modalidades de licitação.
b) Pregão, convite, dispensa, tomada de preços e leilão
são modalidades de licitação.
c) Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e
leilão são modalidades de licitação.
d) Concurso, convite, dispensa, tomada de preços e
leilão são modalidades de licitação.
e) Concorrência, convite, dispensa, tomada de preços e
pregão são modalidades de licitação.
18) Em consonância com o art. 54 da Lei de licitações, é
INCORRETO dizer que:
a) Os contratos administrativos de que trata esta Lei
regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de
direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições
de direito privado.
b) Os contratos administrativos de obras e serviços de
engenharia de que trata a Lei, devem atender aos termos
usados em sua prorrogação.
c) Os contratos devem estabelecer com clareza e
precisão as condições para sua execução, expressas em
cláusulas que definam os direitos, obrigações e
responsabilidades das partes, em conformidade com os
termos da licitação e da proposta a que se vinculam.
d) Os contratos decorrentes de dispensa ou de
inexigibilidade de licitação devem atender aos termos do
ato que os autorizou e da respectiva proposta.
e) N.D.A
19) De acordo com lei 8.666/93 (Lei de Licitações e
Contratos) tem como característica a inversão das fases
do procedimento licitatório:
a) Pregão.
b) Tomada de Preços.
c) Convite.
d) Leilão.
e) Concorrência.

20) É a modalidade de licitação utilizada para
contratações de menor vulto, ou seja, para a aquisição
de materiais e serviços até o limite de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), e para a execução de obras e serviços
de engenharia até o valor de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais).
a) Tomada de Preços.
b) Pregão.
c) Concorrência.
d) Leilão.
e) Convite.
21) Assinale a alternativa que apresenta o valor
máximo que pode ser contratado por meio da
modalidade Tomada de Preços para obras e serviços
de engenharia.
a) Até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
b) Até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil
reais).
c) Até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
d) Até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).
e) Até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
22) Em relação à Tomada de Preços, assinale a
alternativa correta.
a) É a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para escolha de trabalho técnico, científico
ou artístico mediante a instituição de prêmios ou
remuneração aos vencedores, conforme critérios
constantes de edital publicado.
b) É a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para a venda de bens móveis inservíveis
para a administração ou de produtos legalmente
apreendidos ou penhorados.
c) É a modalidade de licitação entre interessados do
ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não.
d) É a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados que, na fase inicial de habilitação
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de
qualificação.
e) 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.
23) Acerca da dispensa de licitação, assinale a opção
incorreta.
a) É dispensável a licitação nos casos de guerra ou
grave perturbação da ordem.
b) É dispensável a licitação para a venda de bens móveis
inservíveis para a administração ou de produtos
legalmente apreendidos ou penhorados.
c) É dispensável a licitação para a aquisição de bens ou
serviços nos termos de acordo internacional específico
aprovado pelo Congresso Nacional, quando as
condições ofertadas forem manifestamente vantajosas
para o Poder Público.
d) É dispensável a licitação nas compras de
hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no
tempo necessário para a realização dos processos
licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com
base no preço do dia.
e) É dispensável a licitação quando houver possibilidade
de comprometimento da segurança nacional, nos casos
estabelecidos em decreto do Presidente da República,
ouvido o Conselho de Defesa Nacional.
24) Qual a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para escolha de trabalho técnico, científico
ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou
remuneração aos vencedores?
a) Pregão.

b) Tomada de Preços.
c) Convite.
d) Concurso.
e) Concorrência.
25) Com base no artigo 15 da Lei de Licitações, as
compras sempre que possível, deverão:
I - 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.
II - ser processadas através de sistema de lançamento
de dados.
III - submeter-se às condições de aquisição e pagamento
semelhantes às do setor público.
IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas
necessárias para aproveitar as peculiaridades do
mercado, visando economicidade.
V - balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos
órgãos e entidades da Administração Pública.
Julgue as assertivas como verdadeiras (V) ou falsas (F)
segundo o art. 15 da Lei 8666/93.
a) V, V, V, F e F.
b) V, V, V, V e V.
c) V, F, F, V e F.
d) V, F, F, F e V.
e) V, F, F, V e V.
26) A contratação quando houver inviabilidade de
competição em razão do bem ou serviço que possuir
singularidade de fornecimento (desde que, devidamente
comprovada sua exclusividade) poderá ser efetuada por
meio de:
a) Tomada de Preços.
b) Pregão.
c) Concorrência.
d) Inexigibilidade.
e) Convite.
27) Quanto à concorrência, assinale a alternativa
correta.
a) É uma modalidade de licitação entre escolhidos e
convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade
administrativa.
b) É uma modalidade de licitação cabível, qualquer que
seja o valor de seu objeto.
c) É uma modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para a venda de bens.
d) É uma modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para escolha de trabalho técnico, científico
ou artístico.
e) N.D.A
28) Na Tomada de Preços o prazo fixado para
apresentação das propostas, contado a partir da
publicação do aviso, não será inferior a:
a) Dez dias.
b) Doze dias.
c) Oito dias.
d) Sete dias.
e) Quinze dias.
29) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de
qualquer ato de procedimento licitatório tem pena de:
a) Detenção de um ano a dois anos.
b) Detenção de um mês a um ano e multa.
c) Detenção de seis meses a dois anos e multa.
d) Detenção de três a cinco anos.
e) N.D.A.

30) Com base no art. 52 da Lei de Licitações, o concurso
deve ser precedido de regulamento próprio, a ser obtido
pelos interessados no local indicado no edital. O
regulamento deverá indicar:
I - A qualificação exigida dos participantes.
II - As diretrizes e a forma de apresentação do trabalho.
III - As condições de realização do concurso e os
prêmios a serem concedidos.
IV - As condições para sua execução que definam os
direitos, obrigações e reponsabilidades.
De acordo com o enunciado acima, assinale a alternativa
correta.
a) I, II e III estão corretas.
b) I e IV estão corretas.
c) I, II e IV estão corretas.
d) II, III e IV estão corretas.
e) I, II, III, e IV estão corretas.

