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ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - COMPRAS
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma
alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou
embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates)
que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
g)
h)
i)
j)
k)

pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores,
fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de
questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

QUESTÃO 01
Analise as afirmativas acerca do texto:

Os filhos do lixo
Lya Luft

I.

A finalidade do texto é suscitar uma reflexão a respeito
dos problemas sociais do nosso país, mostrando que
ainda existem pessoas vivendo de forma sub-humana,
na miséria, e muitos acabam se acostumando e
achando normal a referida situação.
II. Pelas características, pode-se afirmar que o texto é
uma crônica.
III. “Chegavam ao lixão, e a maiorzinha, já treinada, saía
a catar coisas úteis, sobretudo comida. Logo estavam
os três comendo, e a mãe, indagada, explicou com
simplicidade: "A gente tem de sobreviver, né?". Neste
trecho, há o predomínio da argumentação.
IV. A autora, de forma ufanista, concorda com os que
afirmam que o país está indo muito bem.

Há quem diga que dou esperança; há quem
proteste que sou pessimista. Eu digo que os maiores
otimistas são aqueles que, apesar do que vivem ou
observam, continuam apostando na vida, trabalhando,
cultivando afetos e tendo projetos. Às vezes, porém,
escrevo com dor. Como hoje.
Acabo de assistir a uma reportagem sobre crianças
do Brasil que vivem do lixo. Digamos que são o lixo deste
país, e nós permitimos ou criamos isso. Eu mesma já vi
com estes olhos gente morando junto de lixões, e crianças
disputando com urubus pedaços de comida estragada
para matar a fome.
A reportagem era uma história de terror – mas
verdadeira, nossa, deste país. Uma jovem de menos de 20
anos trazia numa carretinha feita de madeiras velhas seus
três filhos, de 4, 2 e 1 ano.
Chegavam ao lixão, e a maiorzinha, já treinada, saía
a catar coisas úteis, sobretudo comida. Logo estavam os
três comendo, e a mãe, indagada, explicou com
simplicidade: "A gente tem de sobreviver, né?".
Não sei como é possível alguém dizer que este país
vai bem enquanto esses fatos, e outros semelhantes,
acontecem. Pois, sendo na nossa pátria, não importa em
que recanto for, tudo nos diz respeito, como nos dizem
respeito a malandragem e a roubalheira, a mentira e a
impunidade e o falso ufanismo. Ouvimos a toda hora que
nunca o país esteve tão bem. Até que em algumas coisas,
talvez muitas, melhoramos.
Mas quem somos, afinal? Que país somos, que
gente nos tornamos, se vemos tudo isso e continuamos
comendo, bebendo, trabalhando e estudando como se
nem fosse conosco? Deve ser o nosso jeito de sobreviver
– não comendo lixo concreto, mas engolindo esse lixo
moral e fingindo que está tudo bem. Pois, se nos
convencermos de que isso acontece no nosso meio, no
nosso país, talvez na nossa cidade, e nos sentirmos parte
disso, responsáveis por isso, o que se poderia fazer?

Estão corretas, apenas:
A) I, II e IV;
B) II, III e IV;
C) I e III;
D) I e II.
QUESTÃO 02
Correlacione os elementos coesivos destacados das frases
aos seus respectivos valores semânticos:
1. “Pois, sendo na nossa pátria, ...”;
2. “Mas quem somos, afinal?”;
3. “... se vemos tudo isso e continuamos comendo, ...”;
4. “... bebendo, trabalhando e estudando”.
(
(
(
(

) Condição;
) Explicação;
) Oposição;
) Adição.

A sequência correta de cima para baixo é:
A) 3,
B) 3,
C) 2,
D) 4,
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QUESTÃO 03
O poema de Cecília Meireles servirá de base para a questão:
Solidão
Imensas noites de inverno,
com frias montanhas mudas,
e o mar negro, mais eterno,
mais terrível, mais profundo.
Este rugido das águas
é uma tristeza sem forma:
sobe rochas, desde fráguas,
vem para o mundo e retorna...
E a névoa desmancha os astros,
e o vento gira as areias:
nem pelo chão ficam rastros
nem, pelo silêncio, estrelas.
Analise aspectos textuais e gramaticais do poema, assinale o item correto:
A) Além da função poética, predomina a função referencial;
B) “nem pelo chão ficam rastros”. O termo destacado é uma conjunção coordenada adversativa;
C) “... sobe rochas, desde fráguas, ...”. Pode-se inferir que o significado da palavra destacada é montanha;
D) As palavras “névoa” e “águas” são acentuadas pela mesma regra gramatical: paroxítonas terminadas em ditongos orais.
QUESTÃO 04
Marque a opção em que a vírgula pode ser retirada da frase, sem prejudicar o sentido, ou seja, é facultativo o emprego da
mesma:
A) Fortaleza, capital do Ceará, recebe muitos turistas;
B) Meus amigos, a prova irá começar;
C) Em Fortaleza, está chovendo bastante;
D) A batalha é difícil, mas iremos vencer.
QUESTÃO 05
A concordância nominal está correta na frase:
A) Anexo às cartas vão os relatórios;
B) É proibida a entrada de estranhos neste local;
C) Os Estados Unidos proibiu a entrada de imigrantes;
D) Ela estava meia decepcionada com os amigos.
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RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
QUESTÃO 06
P1: Todo estudante é inteligente
P2: Aline é inteligente
___________________________
Conclusão: Aline é estudante

QUESTÃO 10
A negativa das proposições abaixo está presente na
alternativa:
I. Marcos é bombeiro ou enfermeiro;
II. Carol não é estudante.

Sobre a conclusão do argumento acima marque a
alternativa correta.

A) I. Marcos não é bombeiro ou não é enfermeiro;
II. Não é verdade que Carol é estudante;

A) A conclusão é verdadeira, mas o fato de Aline ser
estudante não garante que ela é inteligente;
B) A conclusão é verdadeira, pois quem é inteligente
certamente estuda e é estudante;
C) A conclusão é falsa, pois Aline não é estudante e
também não é inteligente;
D) A conclusão é falsa, pois não se pode afirmar que Aline
é estudante.

B) I. Marcos não é bombeiro e não é enfermeiro;
II. Carol é estudante;
C) I. Marcos não é bombeiro e não é enfermeiro;
II. Carol não é estudante;
D) I. Marcos não é bombeiro e não é enfermeiro;
II. Não é verdade que Carol é estudante.

QUESTÃO 07
A negação de “Amanhã é sábado e Alan não vai para a
aula.” é:
A) Amanhã
B) Amanhã
C) Amanhã
D) Amanhã

não é sábado e Alan vai para a aula;
não é sábado ou Alan vai para a aula;
não é sábado e Alan não vai para a aula;
é sábado ou Alan não vai à aula.

QUESTÃO 08
Observando a tabela abaixo os números estão dispostos
seguindo um mesmo padrão lógico.
7
12
15

21
36
X

28
43
Y

A soma dos números X e Y é igual a:
A) 52;
B) 79;
C) 88;
D) 97.
QUESTÃO 09
Em uma pesquisa sobre a preferência de refrigerantes (A
ou B) foi constatado que 25 pessoas consomem ao menos
um dos refrigerantes. Sabe-se que 12 pessoas não
consomem o refrigerante A e 6 não consomem o
refrigerante B. Assinale a alternativa correta do número de
pessoas que consomem os refrigerantes A e B?
A) 5;
B) 7;
C) 12;
D) 19.
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INFORMÁTICA BÁSICA
QUESTÃO 11
Mouse é uma palavra do inglês, que traduzido para o
português significa Rato. Este é um termo muito utilizado
para definir um componente de hardware muito
importante para o computador, utilizado para posicionar o
cursor (uma seta geralmente) na tela do computador.

QUESTÃO 14
Embora no Brasil a extensão de domínio mais conhecida
seja a .com existem várias outras, direcionadas para
determinados segmentos. Algumas extensões podem ser
registradas por qualquer pessoa, física ou jurídica, outras
exigirão o registro uma documentação específica.

Como existem mouses com diferentes sensibilidades, há
também uma unidade de medida utilizada para isso.
Levando em consideração o texto, marque a opção com a
medida padrão utilizada para medir a sensibilidade do
mouse:

Considerando o texto, a extensão direcionada para
organizações sem fim lucrativo é:

Fonte: https://www.infoescola.com

Fonte: http://www.fazerfacil.com.br

A) int;
B) org;
C) com;
D) edu.

A) DPI;
B) REM;
C) CMD;
D) KBS.

QUESTÃO 15
Ao enviar um e-mail você deverá colocar o endereço do
destinatário da mensagem. Este deverá ser indicado no
campo PARA. Se este campo for preenchido com mais de
um destinatário, todas as pessoas receberão a mensagem
e todos saberão quem mais recebeu o e-mail.

QUESTÃO 12
Distribuição Linux é um sistema operacional Unix-like
incluindo o kernel Linux e outros softwares de aplicação,
formando um conjunto. As distribuições (ou “distros”) são
mantidas por organizações comerciais ou também por
projetos comunitários que montam e testam seus
conjuntos de softwares antes de disponibilizá-los ao
público.

Fonte: http://www.fazerfacil.com.br

Há outros 2 campos destinados aos endereços que devem
receber cópias do e-mail. São eles:
A) Assunto e Mensagem;
B) Cc e Cco;
C) De e Para;
D) Responder e Enviar.

Fonte: https://www.hardware.com.br

Levando em consideração o texto, marque a opção que
contêm uma distribuição Linux:
A) Vista;
B) Solares;
C) Ubuntu;
D) Unix.
QUESTÃO 13
Existem milhares de aplicativos para computador e com
diversas extensões compatíveis de acordo com o sistema
operacional utilizado. A extensão padrão para acionar
aplicativos no Windows 10 é do tipo:
A) jpg;
B) mp3;
C) deb;
D) exe.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16
Obrigatoriamente as contratações públicas são realizadas
mediante processo licitatório, com algumas ressalvas
expressamente previstas em lei, sob pena das autoridades
e ordenadores de despesas incorrerem em crimes de
responsabilidade. A licitação tem como finalidade garantir
a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração
e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e
será processada e julgada em estrita conformidade com
os seus princípios básicos. Marque a opção que menciona
corretamente os princípios básicos da licitação:

QUESTÃO 18
Os tipos de licitações não devem ser confundidos com as
modalidades licitatórias. Diferentemente destas que são
espécies dentro do gênero da licitação, os tipos estão
relacionados aos critérios que serão utilizados para avaliar
e classificar as propostas apresentadas pelos licitantes.
Marque a alternativa que corresponde aos tipos de
licitações segundo a 8.666/93:
A) Menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior
lance ou oferta;
B) Menor preço independente da qualidade do produto;
C) Menor preço, melhor técnica, técnica e preço, menor
lance ou oferta;
D) Menor preço, melhor técnica, técnica e preço.

A) Princípio da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos;
B) Princípio da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade e eficiência;
C) Princípio da razoabilidade, da livre concorrência, da
eficácia, da aplicabilidade e da moralidade;
D) Princípio da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa.

QUESTÃO 19
Toda atividade realizada em uma empresa, seja ela
industrial, comercial ou burocrática, necessita de matériasprimas, componentes, equipamentos e serviços para ser
executados. A administração de compras é um elemento
essencial da área de materiais no alcance dos objetivos
empresariais. Uma seção de compras tem por finalidade
suprir as necessidades de materiais ou serviços, realizar o
planejamento quantitativo e qualitativo, satisfazer as
necessidades no momento certo com quantidades
corretas, bem como verificar todo o montante comprado,
providenciando o transporte, armazenamento e
distribuição. De acordo com os princípios básicos da seção
de compras, assinale V (para verdadeiro) ou F (para falso):

QUESTÃO 17
“Podemos entender licitação como um conjunto de
procedimentos administrativos para aquisição de bens e
serviços buscando a proposta mais vantajosa, garantindo
isonomia aos participantes e visando sempre o interesse
público” (MELLO, 1993, p. 243) Todas as entidades que
compõem a administração pública direta, indireta e
fundacional, nas esferas federal, estadual e municipal, são
obrigadas a licitar. Marque a opção que menciona
corretamente as modalidades de licitação segundo a lei
8.666/93:

( ) Obter um fluxo contínuo de suprimentos, a fim de
atender aos programas de produção;
( ) Coordenar esse fluxo de maneira que seja aplicado
um mínimo de investimento que afete a
operacionalidade da empresa;
( ) Comprar materiais e insumos aos menores preços,
obedecendo padrões de quantidade e qualidade
definidos;
( ) Procurar sempre, dentro de uma negociação justa e
honesta, as melhores condições para empresa,
principalmente em condições de pagamento;

A) Concorrência; tomada de preços; convite; concurso;
leilão e pregão;
B) Concorrência; tomada de preços; convite; concurso e
leilão;
C) Somente pregão eletrônico e presencial;
D) Concorrência; tomada de preços; convite; concurso;
leilão e pregão eletrônico e presencial.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) V, F, V, F;
B) V, V, F, V;
C) V, V, V, V;
D) F, V, F, F.
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QUESTÃO 20
Saber negociar é uma das habilidades mais exigidas de um
comprador. Negociação não é uma disputa em que uma
das partes ganha e a outra tem prejuízo. Podemos afirmar
que houve uma boa negociação quando ambas as partes
saem ganhando. A confiança presente no relacionamento
dos negociadores é um fator facilitador nesse processo.
Diante do exposto marque a opção que condiz com a
postura de um bom negociador:

QUESTÃO 22
Muitos são os modelos e ferramentas que avaliam e
gerenciam os conflitos, por se tratar de uma abordagem
simples e de fácil compreensão. Sobre as estratégias da
matriz das inquietações duais de interesses, faça a
correlação entre a coluna I e coluna II.
Coluna I
A. Estratégia
B. Estratégia
C. Estratégia
D. Estratégia

A) O negociador deve ser inflexível, buscar alcançar seus
objetivos sem muito se preocupar com as necessidades
do fornecedor, pois este também visa o lucro;
B) O negociador tem que se preocupar com o mercado e
a qualquer custo buscar manter os estoques da
empresa;
C) Um bom negociador deverá ver a negociação como um
processo contínuo, ter a mente aberta e ser flexível,
estar alerta para suas necessidades pessoais (e da
empresa) bem como do seu oponente;
D) Usar da colaboração para proporcionar a aquisição de
seus insumos, buscando convencer o seu oponente de
que o ponto de vista dele está errado e deve ser
mudado.

do
do
do
do

tipo
tipo
tipo
tipo

Competição;
Concessão.;
Inércia;
Integração.

Coluna II
( ) As partes estão propensas a atingir seus objetivos,
levando em consideração aquilo que precisam atingir
mutuamente enquanto interesses;
( ) A parte não está propensa a atingir seus interesses,
tampouco está preocupada em fazer com que a outra
parte atinja os seus;
( ) A parte que se utiliza dessa prática exige pouco da
outra parte em um processo de negociação;
( ) As partes estão preocupados com a possibilidade da
outra parte obter o atendimento de seus interesses.
A sequência correta, de cima para baixo, é:

QUESTÃO 21
A negociação é o processo de buscar a aceitação de ideias,
propósitos ou interesses, visando ao melhor resultado
possível, de tal modo que as partes envolvidas terminem
a negociação, conscientes de que foram ouvidas, tiveram
oportunidades de apresentar toda sua argumentação e
que o produto final seja maior que a soma das
contribuições individuais. Marque a opção que mostra os
estilos básicos de negociação:

A) C, D, A, B;
B) A, B, C, D;
C) D, C, B, A;
D) B, A, C, D.

A) Estilo catalisador; estilo apoiador, estilo controlador,
estilo analítico;
B) Estilo coercitivo, estilo controlador, estilo democrático,
estilo pontual;
C) Estilo convincente, estilo catalisador; estilo apoiador,
estilo controlador;
D) Estilo apoiador, estilo controlador, estilo analítico, estilo
informal.
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QUESTÃO 23
Desde os primórdios, a humanidade em evolução busca
adaptações ao meio, segundo atitudes oriundas do grupo
a que pertence, portanto, a Ética é o que fundamenta
racionalmente a conduta humana. Ao se falar em
negociação há de considerar-se o relacionamento entre
pessoas, que podem ser reconhecidas como negociadores
que devem levar em conta que a “Ética é uma questão
importante na tomada de decisão e nas negociações”
(ANDRADE, et al. 2007:13). Sobre os níveis de conflitos,
Assinale V (para verdadeiro) ou F (para falso).

QUESTÃO 25
Complete as lacunas do seguinte texto: “Consideram-se
_______ e serviços comuns, para os fins e efeitos deste
_______, aqueles cujos padrões de desempenho e
_______ possam ser objetivamente definidos pelo edital,
por meio de _______ usuais no mercado.”

( ) Conflito intrapessoal ou intrapsíquico – O conflito
acontece dentro do indivíduo, podendo ser
identificado como conflito de ideias, conflito de
pensamentos, conflito de emoções e todas as outras
formas de questionamentos internos que a pessoa
possa apresentar;
( ) Conflito interpessoal – O conflito se dá entre pessoas,
sendo o conflito que acontece somente entre patrões
e subordinados;
( ) Conflito intragrupo – Os conflitos dentro de um grupo,
como o conflito dentro de uma equipe, entre
membros de um departamento ou em uma família,
levando em consideração a capacidade que o grupo
pode apresentar em solucionar o conflito e seguir em
direção ao objetivo comum;
( ) Conflito intergrupos – Em função da quantidade de
pessoas envolvidas assim como a possibilidade de
participação de vários grupos distintos em um mesmo
conflito, as negociações neste nível se apresentam
mais complexas que nos demais.

QUESTÃO 26
O termo de referência (TR) surgiu com o advento do
pregão. Até então a lei exigia apenas a especificação
detalhada do objeto. Sentiu-se a necessidade de um
documento que não apenas expusesse as especificações
técnicas, mas que apresentasse também as condições de
contratação. O TR ou Projeto Básico (PB) pode ser
considerado o documento mais importante para uma boa
contratação. De acordo com os principais elementos que
deverão constar no TR assinale V para verdadeiro e F para
falso:

A sequência correta, de cima para baixo, é:

A sequência correta, de cima para baixo, é:

A) V, F, V, F;
B) V, V, V, V;
C) F, V, F, V;
D) V, F, V, V.

A) V; F; V; F;
B) V; V; F; V;
C) V; V; V; V;
D) F; V; F; F.

QUESTÃO 24
Somente nos casos de emergência ou de calamidade
pública, ou grave perturbação da ordem, podendo
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e
somente para os bens necessários ao atendimento da
situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de
obras e serviços que possam ser concluídas no prazo
máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos
contratos. De acordo com a Lei 8.666/93, este enunciado
refere-se a:

QUESTÃO 27
De acordo com a lei 10.520/2002, não é necessário na fase
interna do pregão:

A) patrimônio – caput – qualidade – especificações;
B) bens – artigo – qualidade – especificações;
C) produto – documento – moralidade – alterações;
D) bens – documento – qualidade – especificações.

( ) Justificativa da necessidade da contratação;
( ) Objeto da contratação, com quantitativo e unidade de
medida;
( ) Justo estimado da contratação, o valor máximo global
e mensal estabelecido em decorrência da
identificação dos elementos que compõem o preço
dos serviços;
( ) Disponibilidade orçamentária e financeira do órgão.

A) A autoridade competente justificará a necessidade de
contratação e definirá o objeto do certame;
B) A equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria
por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego
da administração;
C) A definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e
clara, vedadas especificações que, por excessivas,
irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição;
D) Fica vedado no âmbito do Ministério da Defesa, as
funções de pregoeiro e de membro da equipe de apoio
poderão ser desempenhadas por militares.

A) Inexigível a licitação;
B) Obrigatório utilizar a modalidade convite de licitação;
C) Dispensável a licitação;
D) Obrigatório realizar um processo de licitação
emergencial na modalidade de pregão presencial.
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QUESTÃO 28
Depois das fortes chuvas houve rompimento da barragem
da cidade, a defesa civil mandou evacuar a área e as
famílias estão desalojadas. O prefeito pediu um processo
de licitação mais célere para resolver a situação. Marque
a opção que corresponde a modalidade adequada:
A) Pregão eletrônico;
B) Pregão presencial;
C) Convite;
D) Dispensa de licitação.
QUESTÃO 29
No único hospital da cidade parte do teto da emergência
desabou, a Secretaria de Infraestrutura fez um orçamento
de R$ 250.000,00. Marque a opção correta acerca da
modalidade de licitação que deverá ser aplicada neste
caso:
A) Convite;
B) Tomada de Preços;
C) Concorrência;
D) Pregão presencial.
QUESTÃO 30
A equipe médica de um hospital público fez um
atendimento na noite do último sábado e solicitou que
fosse adquirida pequena quantidade de um medicamento
que foge da sua padronização, especialmente para
atender a dois pacientes que serão submetidos a um
procedimento altamente complexo e raro. A equipe de
compras encaminhou uma carta a cinco fornecedores,
solicitando os preços, as condições de pagamento e o
prazo de entrega, deixando claro que o critério de escolha
seria o de menor preço. Em alguns dias o medicamento
estará disponível aos pacientes na farmácia do hospital.
Marque a opção que corresponde à modalidade de
licitação utilizada:
A) Convite;
B) Tomada de Preços;
C) Concorrência Pública;
D) Pregão.
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