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PORTUGUÊS 

 
01) Das palavras abaixo, estão todas corretas: 
a) Acensão, intenção, obsessão.  
b) Carcaça, alicerce, almaço. 
c) Gancho, bechiga, ameicha. 
d) Cochichar, comixão, enxaguar.  
e) Gengiva, cangica, adágio. 
 
02) Observe: 
I - Essa menina tem um coração de ouro! 
II - Você demorou uma eternidade para chegar! 
III - Dei porcelana de presente aos noivos. 
IV - O Rei do futebol é insubstituível. 
Há nessas sentenças, respectivamente, as figuras de 
linguagem: 
a) Metonímia, catacrese, perífrase, metáfora. 
b) Metáfora, paradoxo, catacrese, paronomásia. 
c) Catacrese, hipérbole, antítese, perífrase. 
d) Gradação, metáfora, metonímia, catacrese. 
e) Clichê, hipérbole, metonímia, antonomásia. 
 
03) Assinale a alternativa na qual a concordância está 
correta: 
a) Quantas gramas de queijo você quer? 
b) Nem criança nem adolescente pode assistir a esse 
filme. 
c) Tanto Marcos quanto Camila faltaram da aula. 
d) Paciência é necessária neste momento. 
e) Foi eu que fiz esse bolo delicioso. 
 
04) Em qual alternativa há correspondência correta entre 
o pronome de tratamento e seu uso? 
a) Vossa Eminência – Papa. 
b) Vossa Majestade – príncipes e princesas. 
c) Senhor(a) – pessoas íntimas. 
d) Vossa Excelência – presidente da República. 
e) Vossa Senhoria – desembargadores. 
 
As questões 05, 06 e 07 se referem ao texto a seguir. 
 
 Como surgiram as festas juninas? 
A origem dos festejos juninos no Brasil une jesuítas 
portugueses, costumes indígenas e caipiras, celebrando 
santos católicos e pratos com alimentos nativos.  
Por Cíntia Cristina da Silva 
As festas juninas homenageiam três santos católicos: 
Santo Antônio (no dia 13 de junho), São João Batista (dia 
24) e São Pedro (dia 29). No entanto, a origem das 
comemorações nessa época do ano é anterior à era 
cristã. No hemisfério norte, várias celebrações pagãs 
aconteciam durante o solstício de verão. Essa importante 
data astronômica marca o dia mais longo e a noite mais 
curta do ano, o que ocorre nos dias 21 ou 22 de junho no 
hemisfério norte. Diversos povos da Antiguidade, como 
os celtas e os egípcios, aproveitavam a ocasião para 
organizar rituais em que pediam fartura nas colheitas. 
“Na Europa, os cultos à fertilidade em junho foram 
reproduzidos até por volta do século 10. Como a igreja 
não conseguia combatê-los, decidiu cristianizá-los, 
instituindo dias de homenagens aos três santos no 
mesmo mês”, diz a antropóloga Lucia Helena Rangel, da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 
O curioso é que os índios que habitavam o Brasil antes 
da chegada dos portugueses também faziam importantes 
rituais durante o mês de junho. Apesar de essa época 
marcar o início do inverno por aqui, eles tinham várias 
celebrações ligadas à agricultura, com cantos, danças e 
muita comida. Com a chegada dos jesuítas portugueses, 
os costumes indígenas e o caráter religioso dos festejos 
juninos se fundiram. É por isso que as festas tanto 

celebram santos católicos como oferecem uma variedade 
de pratos feitos com alimentos típicos dos nativos. Já a 
valorização da vida caipira nessas comemorações reflete 
a organização da sociedade brasileira até meados do 
século 20, quando 70% da população vivia no campo. 
Hoje, as grandes festas juninas se concentram no 
Nordeste, com destaque para as cidades de Caruaru 
(PE) e Campina Grande (PB). 
Dança à francesa 
A quadrilha tem origem francesa, nas contradanças de 
salão do século 17. Em pares, os dançarinos faziam uma 
sequência coreografada de movimentos alegres. O estilo 
chegou ao Brasil no século 19, trazido pelos nobres 
portugueses, e foi sendo adaptado até fazer sucesso nas 
festas juninas.  
Recado pela fogueira 
A fogueira já estava presente nas celebrações juninas 
feitas por pagãos e indígenas, mas também ganhou uma 
explicação cristã: Santa Isabel (mãe de São João 
Batista) disse à Virgem Maria (mãe de Jesus) que 
quando São João nascesse acenderia uma fogueira para 
avisá-la. Maria viu as chamas de longe e foi visitar a 
criança recém-nascida. 
Sons regionais 
As músicas juninas variam de uma região para outra. No 
Nordeste, as composições do sanfoneiro pernambucano 
Luiz Gonzaga são as mais famosas. Já no Sudeste, 
compositores como João de Barro e Adalberto Ribeiro 
(“Capelinha de Melão”) e Lamartine Babo (“Isto é lá com 
Santo Antônio”) fazem sucesso em volta da fogueira.  
Abençoadas simpatias 
Os três santos homenageados em junho – Santo 
Antônio, São João Batista e São Pedro – inspiram não só 
novenas e rezas, como também várias simpatias. 
Acredita-se, por exemplo, que os balões levam pedidos 
para São João. Mas Santo Antônio é o mais requisitado, 
por seu “poder” de casar moças solteiras.  
Comilança nativa 
A comida típica das festas é quase toda à base de grãos 
e raízes que nossos índios cultivavam, como milho, 
amendoim, batata-doce e mandioca. A colonização 
portuguesa adicionou novos ingredientes e hoje o 
cardápio ideal tem milho verde, bolo de fubá, pé-de-
moleque, quentão, pipoca e outras gostosuras.  
(Disponível em 
https://mundoestranho.abril.com.br/cultura/como-
surgiram-as-festas-juninas/) 
 
05) De acordo com o texto: 
a) A origem das festas juninas se relaciona às 
homenagens a Santo Antônio. 
b) No Brasil, os índios já faziam festas juninas como as 
de hoje. 
c) As comemorações do mês de junho remontam a 
civilizações anteriores ao cristianismo.  
d) As festas juninas começaram no Nordeste do Brasil, 
primeiramente. 
e) Os jesuítas não influenciaram a festa junina brasileira. 
 
06) O plural de batata-doce e pé-de-moleque é, 
respectivamente: 
a) Batatas-doces e pés-de-moleque. 
b) Batata-doces e pés-de-moleque. 
c) Batatas-doces e pé-de-moleques. 
d) Batatas-doce e pés-de-moleques. 
e) As duas palavras são invariáveis. 
 
07) Segundo o texto, as festas juninas brasileiras 
valorizam a vida caipira porque: 
a) A vida caipira sempre foi muito valorizada no Brasil. 
b) As festas juninas sempre são realizadas em sítios e 
fazendas. 
c) O brasileiro tem uma raiz caipira. 

https://mundoestranho.abril.com.br/curiosidades-sobre/festa-junina/
https://mundoestranho.abril.com.br/cultura/como-surgiram-as-festas-juninas/
https://mundoestranho.abril.com.br/cultura/como-surgiram-as-festas-juninas/


d) Os índios costumavam fazer suas festas juninas no 
campo. 
e) É um reflexo do fato de que grande parte da 
população vivia na zona rural até meados da década de 
20. 
 
08) O uso da crase é facultativo na alternativa: 
a) A gente se encontra às sete horas, ok? 
b) Entregue esta encomenda à sua mãe. 
c) Andava à toa pelas ruas, como um louco. 
d) Eles se casaram às pressas, ninguém soube. 
e) O álcool é prejudicial à saúde. 
 
09) Metafonia é a alteração fonológica que ocorre em 
alguns substantivos quando os mesmos vão ao plural (a 
vogal “o” torna-se “ó” na língua falada). Assinale a 
alternativa na qual todos os substantivos têm plural 
metafônico: 
a) Bolha, miolo, osso. 
b) Corvo, gomo, trono. 
c) Caroço, forno, esforço. 
d) Fosso, oco, boda,  
e) Sogro, pomo, tijolo. 
 
10) O vocábulo “se” tem função expletiva na alternativa: 
a) Paulo se machucou gravemente. 
b) Precisa-se de vendedores. 
c) “Foi-se o que era doce”. 
d) Ele não se arrependeu do que fez. 
e) Vai dar tudo certo, se Deus quiser! 

 

 

MATEMÁTICA 

 
11) De acordo com os conceitos primitivos da Geometria 
Plana, assinale a alternativa correta. 
a) Duas retas coplanares são concorrentes quando não 
possuem ponto comum. 
b) Por um ponto dado no plano passa-se somente uma 
reta. 
c) As retas e semirretas coplanares possuem as mesmas 
características. 
d) As retas paralelas coplanares classificam-se em 
distintas e coincidentes.        
e) Em um plano existe somente uma reta. 
 
12)  Um retângulo possui dimensões de 160,8 cm por 
93,4 cm. A medida da sua área, em metros quadrados, é 
(aproximadamente): 
a) 15018. 
b) 1501,8. 
c) 1,50. 
d) 1,51. 
e) 1,503. 

 
13) Uma caixa d´água possui capacidade para 5840 
litros. Se foram colocados 2,73 m³ de água, qual o 
volume de água necessário para poder enchê-la? 
a) 5837 m³. 
b) 3000 m³. 
c) 311 m³. 
d) 31,1 m³. 
e) 3,11 m³. 

 
14) A medida do arco AB, em graus, é: 
a) 180°. 
b) 150°. 
c) 108°. 
d) 45°. 
e) Nenhuma das anteriores.  
 
 
 

15) Sejam z = 5 – 3.i e w = 10 + 8.i, o número complexo 
resultante de z̅ + w é: 
a) 15 + 5.i 
b) 15 + 11.i 
c) 15 – 6.i 
d) 15  
e) 15.i 

 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
16) Uma fundação pública adquiriu uma máquina para 

uso de suas atividades em 15/04/2016 por R$ 

111.000,00, porém iniciou suas operações em 

01/07/2016, espera-se ao final da vida útil um valor 

residual de R$ 15.000,00, a vida útil é estimada em 12 

anos, considerando o método de depreciação linear, qual 

o valor contábil liquido que será evidenciado no balanço 

patrimonial em 31/12/2017. 

a) R$ 97.125,00. 

b) R$ 84.000,00. 

c) R$ 99.000,00. 

d) R$ 96.000,00. 

e) R$ 98.000,00. 

 

17) “O __________ é o processo planejado, 

implementado e mantido pelos responsáveis pela 

governança, administração e outros empregados para 

fornecer segurança razoável quanto à realização dos 

objetivos da entidade no que se refere à confiabilidade 

dos relatórios financeiros, efetividade e eficiência das 

operações e conformidade com leis e regulamentos 

aplicáveis.” Marque a alternativa que completa 

adequadamente a lacuna acima. 

a) Auditoria Interna. 

b) Controle Interno. 

c) Auditoria Independente. 

d) Controle Externo. 

e) Auditoria de Gestão. 

 

18) O Anexo de Metas Fiscais, em que serão 

estabelecidas metas anuais, em valores correntes e 

constantes, relativas a receitas, despesas, resultados 

nominal e primário e montante da dívida pública, para o 

exercício a que se referirem e para os dois seguintes 

integrará o projeto de qual lei?  

a) Lei de Responsabilidade Fiscal. 

b) Lei Orgânica Municipal. 

c) Lei Orçamentária Anual. 

d) Plano Plurianual. 

e) Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 

19) Com relação aos conceitos, procedimentos e 

contabilização da divida ativa nos órgãos públicos, 

assinale a alternativa correta. 

a) A inscrição da divida ativa é uma variação patrimonial 

quantitativa. 

b) Apenas os créditos tributários, não pagos até o prazo 

regulamentado serão inscritos em divida ativa. 

c) A arrecadação da divida ativa tributária é lançada na 

origem de Receitas Tributárias. 

d) A arrecadação da divida ativa deve ser registrada 

apenas nas contas de informação de natureza 

orçamentária. 

e) A inscrição do crédito na dívida ativa deve ser 

contabilizada como receita. 

 

20) As informações abaixo foram extraídas de um 

balanço orçamentário do exercício de 2017 de certo ente 

A 

B O 

3π

5
𝑟𝑎𝑑 



da federação. Após analisar as contas, assinale a 

alternativa que representa o somatório das despesas de 

capital. 

4.4.90.52  R$ 2.050.000,00 

3.3.90.30  R$ 3.500.000,00 

3.1.90.11  R$ 8.050.000,00 

3.3.90.39  R$ 1.900.000,00 

4.4.90.51  R$ 4.050.000,00 

3.3.90.33 R$ 300.000,00 

4.5.90.61  R$ 3.350.000,00 

3.3.90.91 R$ 2.650.000,00 

4.6.90.71 R$ 2.850.000,00 

a) R$ 6.100.000,00. 

b) R$ 16.400.000,00. 

c) R$ 9.450.000,00. 

d) R$ 8.350.000,00. 

e) R$ 12.300.000,00.  

 

21) Determinado município paulista apresentou os totais 

anuais abaixo extraídos da execução orçamentária e 

gestão fiscal. Considerando essas informações, marque 

a alternativa correta a respeito do resultado nominal e 

sua apresentação nos demonstrativos previstos na Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

Informações 2015 2016 2017 

Dívida 

Consolidada 

Líquida 88.000,00 100.000,00 109.000,00 

Despesas 

correntes 

executadas 190.000,00 180.000,00 150.000,00 

Despesas de 

capital 

executadas  150.000,00 200.000,00 190.000,00 

Receitas 

correntes 

realizadas 200.000,00 220.000,00 190.000,00 

Receitas de 

capital 

realizadas  150.000,00 190.000,00 170.000,00 

Resultado 

primário  80.000,00 70.000,00 50.000,00 

a) No ano de 2016, o resultado nominal apurado foi 

deficitário R$ 12.000, que deverá ser demonstrado em 

anexo próprio ao relatório de gestão fiscal. 

b) No ano de 2017, o resultado nominal apurado foi 

deficitário em R$ 9.000, que deverá ser demonstrado em 

anexo próprio ao relatório resumido de execução 

orçamentária. 

c) No ano de 2015, o resultado nominal apurado foi 

deficitário em R$ 10.000, que deverá ser demonstrado 

em anexo próprio ao relatório resumido de execução 

orçamentária. 

d) No ano de 2017, o resultado nominal apurado foi 

superavitário em R$ 9.000, que deverá ser demonstrado 

em anexo próprio ao relatório resumido de execução 

orçamentária. 

e) No ano de 2016, o resultado nominal apurado foi 

superavitário de R$ 30.000, que deverá ser demonstrado 

em anexo próprio ao relatório de gestão fiscal. 

 

22) As alterações ocorridas no patrimônio público são 

denominadas de variações patrimoniais, estas variação 

podem ser aumentativas ou diminutivas e podem se 

relacionar com a execução orçamentária ou não, sobre 

este assunto marque a alternativa correta. 

a) Os tributos arrecadados por uma prefeitura 

representam variações patrimoniais aumentativas 

independentes da execução orçamentária. 

b) Uma doação recebida pela Secretaria de Educação é 

uma variação patrimonial diminutiva independente da 

execução orçamentária. 

c) A depreciação de uma máquina pertencente à 

secretaria de obras é uma variação patrimonial 

diminutiva independente da execução orçamentária. 

d) O pagamento de pessoal de uma autarquia municipal 

representa uma variação patrimonial diminutiva 

independente da execução orçamentária. 

e) O pagamento de um prestador de serviço a um órgão 

público é uma variação patrimonial aumentativa 

resultante da execução orçamentária.  

 

23) A respeito dos instrumentos de planejamento e 

orçamento e o controle da execução orçamentária, 

marque a alternativa correta. 

a) Após a execução do orçamento, o chefe do Poder 

Executivo apresenta a sua prestação de contas para o 

Tribunal de Contas do respectivo estado em até 90 dias 

no início da sessão legislativa, sendo este o responsável 

por julga-las e punir os responsáveis por desvios. 

b) O PPA estabelece as diretrizes, objetivos e metas de 

médio prazo para quatro anos, com vigência que inicia 

no primeiro ano de mandato do chefe do executivo e 

perdura até o final do mandato.  

c) Os órgãos de controle interno e externo fiscalizam a 

execução do orçamento através de exames, análises, 

auditorias e inspeções, apenas depois de transcorrido o 

exercício financeiro. 

d) A LOA é um instrumento onde serão fixadas as 

despesas e previstas as receitas e é por meio dela que a 

administração pública desobriga-se das suas 

responsabilidades sociais. 

e) A LOA estima as receitas e fixa as despesas para o 

exercício seguinte com a finalidade de propiciar o 

cumprimento dos programas governamentais.  

 

24) Ter informações disponíveis para os usuários antes 

que ela perca a sua capacidade de ser útil, obtê-las mais 

rapidamente pode aprimorar a sua utilidade como insumo 

para processos de avaliação da prestação de contas, 

responsabilização (accountability) e a sua capacidade de 

informar e influenciar os processos decisórios. Este 

conceito refere-se a qual característica qualitativa da 

informação contábil presente nos RCPGs? 

a) Tempestividade. 

b) Representação fidedigna. 

c) Relevância. 

d) Compreensibilidade. 

e) Verificabilidade. 

 

25) Uma autarquia municipal que faz o tratamento de 

água e esgoto da cidade recebe as contas emitidas para 

a prefeitura deste município, em qual conta da receita 

(incluindo apenas categoria econômica e origem) será 

registrado esse ingresso? 

a) 1.6.0.0.00.0.0 Receita de serviços. 

b) 1.5.0.0.00.0.0 Receita industrial. 

c) 7.1.0.0.00.0.0 Receita Tributária. 

d) 7.6.0.0.00.0.0 Receita de serviços - Intra OFSS. 

e) 7.7.0.0.00.0.0 Receita de transferências - Intra OFSS. 

 

26) De acordo com o Art. 38 da LRF, a operação de 

crédito por antecipação de receita destina-se a atender 

insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e 



cumprirá as exigências mencionadas no art. 32 e mais as 

seguintes: 

a) Realizar-se-á somente a partir do décimo dia do mês 

subsequente ao fechamento do primeiro bimestre. 

b) É proibida a realização no último ano de mandato do 

Presidente, Governador ou Prefeito Municipal. 

c) As operações de que trata este artigo serão 

computadas para efeito do que dispõe o inciso III do art. 

167 da Constituição, desde que liquidadas no prazo 

definido no inciso II do caput. 

d) O valor principal deverá ser liquidado até o dia dez de 

dezembro de cada ano, contudo os juros e outros 

encargos incidentes podem ser liquidados no exercício 

seguinte. 

e) Pode ser autorizada se forem cobrados outros 

encargos que não a taxa de juros da operação, 

obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica 

financeira, ou à que vier a esta substituir. 

 

27) A carta magna de 1988 trata, entre outros assuntos, 

das peças de planejamento e orçamento público. Analise 

as afirmativas e marque qual alternativa contêm os itens 

incorretos. 

I - O Projeto da LOA será acompanhado de 

demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas 

e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, 

subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e 

creditícia. 

II - A LOA compreenderá as metas e prioridades da 

administração pública, incluindo as despesas correntes 

para o exercício financeiro subsequente, orientará a 

elaboração da LDO, disporá sobre as alterações na 

legislação tributária e estabelecerá a política de 

aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

III - O orçamento Fiscal e de Investimento, 

compatibilizados com o PPA, terão entre suas funções a 

de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério 

populacional. 

IV - A LOA não conterá dispositivo estranho à previsão 

da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na 

proibição a autorização para abertura de créditos 

suplementares e contratação de operações de crédito. 

V - Um investimento com duração que ultrapasse dois 

exercícios financeiros poderá ter sua execução iniciada 

sem prévia inclusão no PPA, ou sem lei que autorize a 

inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. 

a) II e V. 

b) I, III, V. 

c) I, II, III. 

d) I, III, IV. 

e) II, III, V. 

 

28) Em relação ao Plano de Contas Aplicado ao Setor 

Público – PCASP, assinale a alternativa incorreta: 

a) Um dos objetivos do Plano de Contas Aplicado ao 

Setor Público - PCASP é distinguir os registros de 

natureza de informação patrimonial, orçamentária e de 

controle. 

b) O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - 

PCASP permite o registro de informações relacionadas 

ao curso dos serviços públicos. 

c) As Contas de Informações com Natureza Patrimonial 

do PCASP são as contas que registram, processam e 

evidenciam os fatos financeiros e não financeiros 

relacionados a variações qualitativas e quantitativas do 

patrimônio público, representadas pelas contas que 

integram o Ativo, o Passivo, o Patrimônio Líquido, as 

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) e as Variações 

Patrimoniais Aumentativas (VPA). 

d) O PCASP permite o detalhamento das contas 

contábeis, a partir do nível mínimo estabelecido pela 

Secretaria do Tesouro Nacional, de modo que possa ser 

adequado às peculiaridades de cada ente. 

e) O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - 

PCASP é uso obrigatório por todos os poderes nas três 

esferas de governo, entretanto é facultativo o seu uso 

apenas as entidades da administração indireta, por 

exemplo, uma autarquia. 

 

Considere as informações abaixo para responder as 

questões 29 e 30. 

 

Certo município paulista no exercício de 2017 apresentou 

as seguintes informações relativas ao Balanço 

Orçamentário: 

Despesas Correntes 

empenhadas 

R$ 600.000,00 

Despesas Correntes 

liquidadas 

R$ 500.000,00 

Despesas Correntes 

Pagas 

R$ 450.000,00 

Despesas de Capital 

empenhadas 

R$ 500.000,00 

Despesas de Capital 

liquidadas 

R$ 400.000,00 

Despesas de Capital 

Pagas 

R$ 350.000,00 

Dotação Atualizada R$ 1.200.000,00 

Dotação Inicial R$ 1.000.000,00 

Previsão Atualizada 

da Receita 

R$ 1.200.000,00 

Previsão Inicial da 

Receita 

R$ 1.000.000,00 

Receita Corrente 

Realizada 

R$ 800.000,00 

Receita de Capital 

Realizada 

R$ 600.000,00 

 

29) Marque a alternativa correta em consonância com 

esta demonstração contábil aplicada ao setor público. 

a) Superávit Orçamentário de R$ 500.000,00. 

b) Economia orçamentária de R$ 400.000,00. 

c) Superávit Orçamentário de R$ 300.000,00. 

d) Excesso de arrecadação de R$ 400.000,00 

e) Déficit Orçamentário de R$ 300.000,00 

 

30) Restos a pagar são despesas públicas empenhadas 

que não alcançaram o estágio da liquidação ou do 

pagamento. Sobre este assunto, assinale qual alternativa 

apresenta o valor correto registrado como Restos a 

Pagar: 

a) Restos a pagar processados R$ 300.000,00. 

b) Restos a pagar não processados R$ 200.000,00. 

c) Restos a pagar processados R$ 200.000,00. 

d) Restos a pagar não processados R$ 100.000,00. 

e) Restos a pagar processados R$ 150.000,00. 

 

31) Não é considerada como modalidade de licitação: 

a) Convite. 

b) Concurso. 

c) Pregão. 

d) Leilão. 

e) Todas as alternativas acima são modalidade de 

licitação. 



 

32) As normas de licitações e contratos devem privilegiar 

o tratamento diferenciado e favorecido às 

___________________ na forma da lei. 

De acordo com o art. 5º-A da lei 8.666/93, assinale a 

alternativa que preenche a lacuna acima de forma 

correta. 

a) empresas estrangeiras. 

b) microempresas. 

c) microempresas e empresas de pequeno porte. 

d) empresas de pequeno porte. 

e) empresas brasileiras. 

 

33) De acordo com o art. 15 da lei 8.666/93, assinale a 

alternativa incorreta. 

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) As compras, obrigatoriamente, deverão 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. 

 

34) De acordo com o art. 27 da lei 8.666/93, para a 

habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 

exclusivamente, documentação relativa a: 

I - habilitação jurídica; 

II - qualificação técnica; 

III - qualificação econômico-financeira; 

IV - regularidade fiscal e trabalhista. 

V - cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 

7o da Constituição Federal.  

Com base nas informações acima, assinale a alternativa 

correta. 

a) somente os itens I e II estão corretos. 

b) somente os itens I, II, III e IV estão corretos. 

c) somente os itens I e IV estão incorretos. 

d) todos os itens estão corretos. 

e) todos os itens estão incorretos. 

 

35) De acordo o art. 101 da lei 8.666/93, assinale a 

alternativa que preenche corretamente a lacuna abaixo. 

 “As obras, serviços, compras e alienações realizados 

pelos ___________________________________regem-

se pelas normas desta Lei, no que couber, nas três 

esferas administrativas. 

a) órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do 

Tribunal de Contas. 

b) órgãos dos Poderes Legislativo. 

c) Judiciário. 

d) órgãos do Poder Executivo. 

e) órgãos do Poder Executivo e do Poder Legislativo. 
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