PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ
Estado de São Paulo

CONCURSO PÚBLICO
01/2019

ESCRITURÁRIO

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM.
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA.
 Desligue o celular e outros aparelhos.
 Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões da Prova do seu Cargo. Verifique se este
caderno corresponde com a sua opção de inscrição.
 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões.
Responda a todas as questões.
 Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões após o tempo mínimo de permanência
na sala de Provas.
 Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados (Nome, RG, Data de
Nascimento) e assine no campo indicado para assinatura.
A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática
do mesmo.
 Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta.
 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão.
 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o
exemplo:
 Assinale apenas uma alternativa para cada questão. Mais de uma marcação anulará a resposta.
 Não será permitido substituir a Folha de Respostas. Não rasure, amasse ou dobre a Folha.
 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova.
 A prova terá duração de 2 horas.
O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora.
 Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. Havendo insistência por parte do
candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Concurso Público.
 Deixe sobre a carteira apenas RG, Caneta, Lápis e Borracha.
 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala.
BOA PROVA !
REALIZAÇÃO
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01
Um acordo comercial entre UE e Mercosul foi
recentemente firmado, após mais de vinte anos de
negociações. A notícia agradou parte do mercado, uma
vez que aumentou a capacidade de exportação no setor
primário, porém, ao mesmo tempo gerou receio de que a
economia brasileira engendre um movimento de
reprimarização. Os blocos econômicos UE e Mercosul
representam união comercial de países pertencentes a
quais continentes?
(A)
(B)
(C)
(D)

Ásia e Oceania
Oriente Médio e América Latina
América do Sul e Europa
América do Norte e África

02
Após anos de tentativas e debates, o texto que revisa as
regras e benefícios de aposentadoria e seguridade social
avançou, em julho, entre os trâmites legais da Casa
Legislativa brasileira. Das alterações propostas, são
destacados o aumento de idade mínima para
aposentadoria integral e a flexibilização do tempo mínimo
de contribuição. A proposta agora passará por análise e
votação do Senado. Como ficou popularmente conhecido
esse
movimento
de
revisão
das
regras
de
aposentadoria?
(A)
(B)
(C)
(D)

Estatuto do Idoso
Lei da melhor idade
PEC 035
Reforma da previdência

03
Aconteceu recentemente a 14ª edição do G20, encontro
de suma importância na definição de políticas para a
economia mundial. Entre os temas de debate previstos
para o evento e que afetam sobremaneira a posição do
Brasil nos acordos diplomáticos internacionais estão as
políticas de desenvolvimento ambiental, mantidas sob
vigilância pelos líderes de França e da Alemanha. Em
qual localidade ocorreu a 14ª edição do G20?
(A)
(B)
(C)
(D)

Paris, França.
Frankfurt, Alemanha.
Osaka, Japão.
Genebra, Suiça.

Ser bobo às vezes oferece um mundo de saída porque os
espertos só se lembram de sair por meio da esperteza, e
o bobo tem originalidade, espontaneamente lhe vem a
ideia.
O bobo tem oportunidade de ver coisas que os espertos
não veem. Os espertos estão sempre tão atentos às
espertezas alheias que se descontraem diante dos
bobos, e estes os veem como simples pessoas humanas.
O bobo ganha utilidade e sabedoria para viver. O bobo
nunca parece ter tido vez. No entanto, muitas vezes, o
bobo é um Dostoievski.
Há desvantagem, obviamente. Uma boba, por exemplo,
confiou na palavra de um desconhecido para a compra
de um ar refrigerado de segunda mão: ele disse que o
aparelho era novo, praticamente sem uso porque se
mudara para a Gávea onde é fresco. Vai a boba e compra
o aparelho sem vê-lo sequer. Resultado: não funciona.
Chamado um técnico, a opinião deste era de que o
aparelho estava tão estragado que o conserto seria
caríssimo: mais valia comprar outro. Mas, em
contrapartida, a vantagem de ser bobo é ter boa-fé, não
desconfiar, e portanto estar tranquilo. Enquanto o
esperto não dorme à noite com medo de ser ludibriado. O
esperto vence com úlcera no estômago. O bobo não
percebe que venceu.
Aviso: não confundir bobos com burros. Desvantagem:
pode receber uma punhalada de quem menos espera. É
uma das tristezas que o bobo não prevê. César terminou
dizendo a célebre frase: "Até tu, Brutus?"
Bobo não reclama. Em compensação, como exclama!
Os bobos, com todas as suas palhaçadas, devem estar
todos no céu. Se Cristo tivesse sido esperto não teria
morrido na cruz.
O bobo é sempre tão simpático que há espertos que se
fazem passar por bobos. Ser bobo é uma criatividade e,
como toda criação, é difícil. Por isso é que os espertos
não conseguem passar por bobos. Os espertos ganham
dos outros. Em compensação os bobos ganham a vida.
Bem-aventurados os bobos porque sabem sem que
ninguém desconfie. Aliás não se importam que saibam
que eles sabem.
Há lugares que facilitam mais as pessoas serem bobas
(não confundir bobo com burro, com tolo, com fútil).
Minas Gerais, por exemplo, facilita ser bobo. Ah, quantos
perdem por não nascer em Minas!
Bobo é Chagall, que põe vaca no espaço, voando por
cima das casas. É quase impossível evitar excesso de
amor que o bobo provoca. É que só o bobo é capaz de
excesso de amor. E só o amor faz o bobo.
[Clarice Lispector, publicado no Jornal do Brasil, 12/9/1970]

LÍNGUA PORTUGUESA
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Texto para as questões 04 a 06.
Das Vantagens de Ser Bobo
O bobo, por não se ocupar com ambições, tem tempo
para ver, ouvir e tocar o mundo. O bobo é capaz de ficar
sentado quase sem se mexer por duas horas. Se
perguntado por que não faz alguma coisa, responde:
"Estou fazendo. Estou pensando."
IPEFAE

04
O período “O bobo, por não se ocupar com ambições,
tem tempo para ver, ouvir e tocar o mundo” pode ser
reescrito de diversas formas sem a modificação de seu
conteúdo, EXCETO:
(A)

Uma vez que não se ocupa com ambições, o bobo
tem tempo para ver, ouvir e tocar o mundo.

(B)

Já que tem tempo para ver, ouvir e tocar o mundo, o
bobo não se ocupa com ambições.

(C)

O bobo tem tempo para ver, ouvir e tocar o mundo
porque não se ocupa com ambições.
1/
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Porque o bobo não se ocupa com ambições ele tem
tempo para ver, ouvir e tocar o mundo.

05
A passagem correta do trecho “Os espertos estão
sempre tão atentos às espertezas alheias que se
descontraem diante dos bobos” para o pretérito
imperfeito está na alternativa:
(A)

Os espertos estiveram sempre tão atentos às
espertezas alheias que se descontraíam diante dos
bobos.

(B)

Os espertos estavam sempre tão atentos às
espertezas alheias que se descontravam diante dos
bobos.

(C)

(D)

07
No poema de Orides Fontela, o efeito poético é obtido por
conta:
(A)

Do uso do verbo errar em dois possíveis sentidos.

(B)

Das rimas sonantes.

(C)

Do esclarecimento no final.

(D)

Da margem de liberdade poética.

08
No trecho “só porque/ erro/ acerto”, a relação entre os
dois verbos é de:
(A)

Oposição.

(B)

Explicação.

Os espertos estavam sempre tão atentos às
espertezas alheias que se descontraíam diante dos
bobos.

(C)

Conclusão.

(D)

Causalidade.

Os espertos estiveram sempre tão atentos às
espertezas alheias que se descontravam diante dos
bobos.

Tirinha para a questão 09

06
Qual a relação semântica estabelecida entre as orações
no trecho “a vantagem de ser bobo é ter boa-fé, não
desconfiar, e portanto estar tranquilo. Enquanto o
esperto não dorme à noite com medo de ser ludibriado.”?
(A)

Explicação.

(B)

Conclusão.

(C)

Oposição.

(D)

Causalidade.

Texto para as questões 07 e 08
Errância
Só porque
erro
encontro
o que não se

[André Dahmer, publicado na Folha de São Paulo]

09

procura
só porque

A alternativa que apresenta o uso da mesma construção
e relação semântica de “Todas as vidas são públicas.
Cada ser humano é uma novela” é a:

erro
invento
o labirinto
a busca

(A)

Assistiu na televisão. Era um programa engraçado.

(B)

Era um presídio de segurança máxima. A fuga foi
um delírio.

(C)

Na casa de mamãe se vive bem. Lá são todos
felizes.

(D)

Um incêndio é sempre perigoso. O fogo pode
destruir uma vida.

a coisa
a causa da
procura
só porque

Texto para as questões 10 e 11

erro
acerto: me

Depois de meses de preparação e em plena ilegalidade,
em 7 de agosto de 1974 Philippe Petit consegue, com
ajuda de cúmplices, estender um cabo entre as Torres
Gêmeas e fazer a travessia, multiplicando idas e vindas
durante quase uma hora e zombando gentilmente dos
policiais que vêm prendê-lo.

construo.
Margem de
erro: margem
de liberdade.
[Orides Fontela, no “Transposição”, 1976]
IPEFAE
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Anos depois, o lendário funâmbulo diria ter dado às
pessoas a imagem de que nada é impossível.
Naquele dia, lá embaixo, em meio à multidão
embasbacada, um único passante gritou certeiro: "É um
desequilibrado!".
[adaptado de trecho de “Tradutores, funâmbulos e outros nefelibatas”, de Dominique
Nédellec]

10
Um possível sinônimo para a palavra funâmbulo seria:
(A)

Lendário.

(B)

Lunático.

(C)

Ilusionista.

(D)

Equilibrista.

11
No trecho “ zombando gentilmente dos policiais que vêm
prendê-lo”, a palavra gentilmente exerce a função de:
(A)

Adjetivo.

(B)

Advérbio.

(C)

Substantivo.

(D)

Objeto direto.

MATEMÁTICA

ÁREA PARA RASCUNHO

¿?

12
Se sabemos que AB x CD = DCBA, EF x FA = AFFE, onde
cada letra representa um algarismo, podemos afirmar
que AC x FD é igual a:
(A)

ACFD.

(B)

DFCA.

(C)

FDCA.

(D)

DFAC.

13
Na Fórmula 1, no autódromo de Interlagos, são
necessárias 71 voltas para concluir uma corrida. Um
piloto faz, em média, uma volta em 1 minuto e 12
segundos. Qual será o tempo total desse piloto
considerando o tempo médio como constante em todas
as voltas?
(A)
(B)
(C)
(D)

ÁREA PARA RASCUNHO

Inferior à 1h
Entre 1 h e 1h20min
Entre 1h20min e 1h40min
Superior à 1h40min

14
Para confeccionar uma coberta retangular de um metro e
meio de lado e dois metros e meio de diagonal,
construídas com quadradinhos bordados de 10 cm o
lado, quantos quadradinhos serão necessários?
(A)
(B)
(C)
(D)

IPEFAE

300
3000
200
2000
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15
A Medalha de ouro Olímpica dos jogos Pan-Americanos
de Lima 2019, tem um peso de 550 gramas, sendo que
deste peso somente 6g são de ouro e o restante é prata.
A tabela abaixo mostra a cotação dos materiais
preciosos. Segundo essa tabela podemos afirmar que o
valor dessa medalha é de aproximadamente:

PRODUTO

PREÇO(R$) / G

PREÇO(R$) / OZ

Ouro

164,68

5.122,00

Prata

1,9960

62,082

(A)

R$ 2.073,90

(B)

R$ 3.300,00

(C)

R$ 1.097,80

(D)

R$ 982,27

ʭ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTO ESPECÍFICO TÉCNICO

¿?

17
Analise o trecho e assinale a alternativa que completa
corretamente a lacuna:
Entre os métodos de arquivamento, o _____________ é
aquele utilizado quando os documentos possuem sua
organização através do local. Ou seja, ele é usado
quando a empresa escolhe classificar os documentos
através de seu local de origem.
(A)
(B)
(C)
(D)

Método temático.
Método cronológico.
Método numérico.
Método geográfico.

18

Logo, também é possível afirmar que:

Ao navegar pela internet, o usuário consegue aumentar a
segurança dos dados trafegados, por meio de ações
simples como, por exemplo, realizar uma rápida
checagem no protocolo de transferência da URL
acessada. Qual esquema ou protocolo constante na URL
de websites garante maior proteção na troca de dados
com o usuário?

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

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

16
Observe a seguinte afirmação:
“Vanessa é alta ou Carolina não é alta”

Se Carolina é alta, então Vanessa é alta.
Se Vanessa é alta, então Carolina não é alta.
Vanessa é alta se e somente se Carolina não é alta.
Carolina é alta e Vanessa não é alta.

www
tcp/ip
https
html

19
A fim de checar ou definir as configurações de margem
para um documento no Microsoft Word, é possível
verificar visualmente, em suas bordas, a distância
estabelecida, como mostra a figura a seguir.

ÁREA PARA RASCUNHO

Qual procedimento deve ser seguido para habilitar a
visualização das réguas laterais em um documento do
Word?
(A)
(B)
(C)
(D)

Clicar no menu Inserir e, no campo Régua,
selecionar as opções Horizontal e Vertical.
Clicar no menu Exibir e selecionar a opção Régua.
Clicar no menu Ajuda e selecionar a opção Margens.
Clicar no menu Layout e, no campo Margens,
selecionar a opção Mostrar réguas.

20
O Microsoft Excel é uma poderosa ferramenta de criação
e manipulação de planilhas e parte importante da sua
funcionalidade reside na aplicação de fórmulas às
células de suas folhas de cálculo, como no exemplo
abaixo.
IPEFAE
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aposentadoria ou que serviu de referência para
a concessão da pensão.
Das assertivas acima, estão corretas apenas aquelas que
se afirmam em:

Qual o resultado obtido pela fórmula aplicada na célula
A7?
(A)
(B)
(C)
(D)

7
14
16
21

(A)

I e IV.

(B)

II e III.

(C)

IV.

(D)

I, II, III, e IV.

23
Sobre a carreira pública, analise as assertivas abaixo e
responda
segundo
estabelecem
as
regras
constitucionais.
I–

O servidor público estável só perderá o cargo
nas seguintes hipóteses: 1º) em virtude de
sentença judicial ou arbitral transitada em
julgado; 2º) mediante processo administrativo
em que lhe seja assegurada ampla defesa; 3º)
mediante procedimento de avaliação periódica
de desempenho, conforme decreto lei editado
pelo chefe do executivo local, assegurada
ampla defesa.

II –

São estáveis após três anos de efetivo
exercício os servidores nomeados para cargo
de provimento efetivo em virtude de concurso
público.

III –

Invalidada por sentença judicial ou arbitral a
demissão do servidor estável, será ele
reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se
estável, reconduzido ao cargo de origem, com
direito a indenização, aproveitado em outro
cargo ou posto em disponibilidade com
remuneração proporcional ao tempo de
serviço.

IV –

Como condição para a aquisição da
vitaliciedade no cargo, é obrigatória a
avaliação especial de desempenho por
comissão instituída para essa finalidade, por
ordem do chefe do executivo local.

21
Amanda precisava organizar sua pasta Documentos e,
para isso, decidiu criar uma nova pasta chamada
Fotografias. No Windows 10, qual a forma mais prática
para ela realizar esta ação?
(A)

(B)
(C)
(D)

Dentro do diretório da pasta Documentos, clicar com
o botão auxiliar do mouse, selecionar a opção Novo
e, em seguida, Pasta.
Abrir o Menu Iniciar, selecionar a opção Criar pasta
e definir o diretório de criação.
Na Área de Trabalho, clicar no botão Criar nova
pasta.
No Explorador de Arquivos, selecionar as imagens
desejadas e clicar no botão Agrupar em pasta.

22
Sobre o servidor público, analise as assertivas abaixo e
responda
segundo
estabelecem
as
regras
constitucionais.
I–

II –

Aos servidores titulares de cargos efetivos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações,
é
assegurado
regime
de
previdência de caráter contributivo e solidário,
mediante contribuição do respectivo ente
público e dos servidores, desde que na ativa,
observados critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial.
Os
servidores
públicos
serão
compulsoriamente aposentados aos 60 ou 65
anos, respectivamente para mulheres e
homens, na forma da lei, recebendo proventos
proporcionais ao tempo de serviço.

Das assertivas acima, estão corretas apenas aquelas que
se afirmam em:
(A)

I e IV.

(B)

II.

(C)

III.

(D)

I, II, III, e IV.

III –

É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados
para
a
concessão
de
aposentadoria. O Estado deve utilizar o mesmo
critério de concessão de aposentadoria a
todos os tipos de servidores em nome do
princípio da impessoalidade.

24
Carlos é enfermeiro concursado da Prefeitura do
Município X. Se aventurou na vida política e foi eleito
vereador. Por se tratar de um Município pequeno, Carlos
consegue conciliar as atividades de enfermeiro e
vereança, sem prejuízo de uma para com a outra.

IV –

Os proventos de aposentadoria e as pensões,
por ocasião de sua concessão, não poderão
exceder a remuneração do respectivo servidor,
no cargo efetivo em que se deu a

Já no Munícipio vizinho Y, João, que é motorista
concursado, também foi eleito vereador, mas não
consegue realizar as duas atividades simultaneamente,

IPEFAE
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pois trata-se de uma cidade muito maior e que exige do
novo legislador dedicação exclusiva ao cargo eletivo.
Segundo prevê a Constituição Federal, diante dessas
duas situações, pode-se afirmar corretamente que:
(A)

Carlos terá direito a perceber as duas remunerações
(de enfermeiro e de vereador) e João perceberá a
remuneração que optar (de motorista ou de
vereador).

(B)

Carlos terá direito a perceber as duas remunerações
(de enfermeiro e de vereador) e João perceberá a
remuneração de vereador.

(C)

Carlos terá direito a perceber as duas remunerações
(de enfermeiro e de vereador) e João perceberá a
remuneração de motorista.

(D)

Carlos terá direito a perceber as duas remunerações
(de enfermeiro e de vereador) e João perceberá a
maior remuneração.

25
Professora Silvia é servidora municipal de longa data.
Devido ao fato de ser muito conhecida na região, decidiu
se aventurar ao cargo eletivo de vereadora. Professora
Renata, já vereadora há dois mandatos, enciumada e
invejosa com o êxito que a amiga de docência vem
obtendo nas campanhas, vai até a delegacia e oferece
denúncia de que Silvia desvia materiais escolares e
merenda da unidade onde leciona. Apesar de saber
inocente, a intenção de Renata é denegrir a imagem de
Silvia para que esta sofra uma derrocada nas eleições.
Segundo prevê a Lei nº 8.429/92, que trata dos atos de
improbidade administrativa, é correto afirmar que:
(A)

Renata não cometeu crime algum, já que a troca de
denúncias e acusações faz parte do jogo do debate
político.

(B)

Renata cometeu crime ao representar Silvia pois
sabia ser esta inocente. A pena pela conduta será
de detenção e multa, podendo ainda ser
responsabilizada a indenizar pelos danos materiais,
morais ou a imagem que provocou.

(C)

(D)

Renata cometeu crime ao representar Silvia pois
sabia ser esta inocente. A pena pela conduta será
de detenção e multa. Caso aplicada a pena de
detenção e multa cumulativamente, Silvia não terá
direito a exigir indenização pelos danos materiais,
morais ou a imagem, sob pena de estar se
praticando o bis in idem, ou seja, Renata estaria
sofrendo dupla punição sobre o mesmo fato.
Renata cometeu crime ao representar Silvia pois
sabia ser esta inocente. A pena pela conduta será
de detenção ou multa, podendo ainda ser
responsabilizada a indenizar pelos danos materiais,
morais ou a imagem que provocou.

26
No departamento de trânsito da cidade “X” o servidor
público e engenheiro de trânsito Manoel está
respondendo processo administrativo por suposta
prática de ato de improbidade administrativa. A acusação
é de que, através da cobrança em dinheiro, para
beneficiar certos comerciantes, o engenheiro determinou
que em algumas ruas fosse proibido estacionar veículos,
IPEFAE
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que em outras ruas as mãos de circulação fossem
invertidas, prejudicando assim o fluxo de veículos, e que
em outras ruas fosse proibida a circulação de
caminhões, ainda que de pequeno porte, prejudicando
assim o abastecimento de comércios locais. Toda essa
estratégia perniciosa é feita mediante cobrança de
propina e para atender os interesses de alguns lojistas
da região que querem destruir a concorrência.
Sabendo que o engenheiro é muito influente no
departamento em que está lotado e que pode vir a
exercer pressão tanto em seus subordinados como nos
munícipes envolvidos, com base na Lei nº 8.429/92, que
trata dos atos de improbidade administrativa, é correto
afirmar que:
(A)

A autoridade judicial ou administrativa competente
poderá determinar o afastamento do agente público
do exercício do cargo, emprego ou função, sem
prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer
necessária à instrução processual.

(B)

Caberá ao Ministério Público exclusivamente a
atribuição de determinar, com ou sem prejuízo da
remuneração, o afastamento do agente público do
exercício do cargo, emprego ou função, desde que
entenda ser esta medida necessária à instrução
processual.

(C)

Por ser o processo contra Manoel administrativo e
não judicial, não poderá ser afastado do cargo, pois
apenas o poder judiciário tem competência para
adotar essa medida cautelar.

(D)

A suspensão dos direitos políticos, a perda da
função pública ou mesmo o afastamento provisório
das funções só podem ocorrer após a sentença
condenatória transitar em julgado ante o princípio
constitucional de presunção de inocência garantido
pela Constituição Federal.

27
Analise as afirmações abaixo e responda conforme
previsão contida na Lei nº 9.784/99 que regula o processo
administrativo no âmbito da administração pública
federal.
O administrado tem os seguintes direitos perante a
Administração:
I-

Ser tratado com respeito pelas autoridades e
servidores, que deverão facilitar o exercício de
seus direitos e o cumprimento de suas
obrigações.

II -

Ter ciência da tramitação dos processos
administrativos em que tenha a condição de
interessado, ter vista dos autos, obter cópias de
documentos neles contidos e conhecer as
decisões proferidas.

III -

Formular alegações e apresentar documentos
antes da decisão, os quais serão objeto de
consideração pelo órgão competente.

IV -

Fazer-se
assistir,
facultativamente,
por
advogado,
salvo
quando
obrigatória
a
representação, por força de lei.
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ESCRITURÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ

Das assertivas acima, estão corretas aquelas contidas
apenas em:
(A)

I e II.

(B)

III.

(C)

II e IV.

(D)

I, II, III e IV.

28
Dois servidores federais (João e Carlos) estão lotados no
mesmo setor. No final do expediente, quando ambos iam
embora, no estacionamento onde guardavam seus
veículos, houve um abalroamento entre eles. Ambos
discutiram e cada um acusava o outro de culpa na
condução. Não houve solução amigável e o impasse
permaneceu. João, um dos servidores, inconformado,
demandou no Juizado Especial Cível da cidade, ação de
indenização material contra Carlos, alegando ser este o
responsável pela colisão. O processo judicial está em
andamento aguardando solução já que também não
houve acordo entre as partes na audiência conciliatória.
Ocorre que, 3 (três) meses depois, um cidadão comum,
não gostando da atitude adotada por João em um
atendimento corriqueiro, ofereceu denúncia contra este
por suposta ofensa aos deveres funcionais. Eis que,
portanto, está em tramite no setor competente um
processo administrativo contra João promovido pelo
cidadão queixoso.
O servidor responsável então nomeou Carlos para
presidir e conduzir o processo administrativo e julgar se
a conduta de João é passível de punição ou não.
Diane de tal caso, segundo prevê a Lei nº 9.784/99 que
regula o processo administrativo no âmbito da
administração pública federal, é correto afirmar que:
(A)

Carlos não poderá atuar no feito, já que impedido,
pois litiga contra João em um processo judicial.

(B)

Carlos poderá atuar no feito, já que não é impedido,
pois o litigio judicial é de natureza diversa e não se
confunde com os papeis desenvolvidos no processo
administrativo.

(C)

(D)

O processo judicial deverá ser suspenso até que
Carlos decida o processo administrativo primeiro, já
que o interesse público faz com que a conduta do
servidor seja apurada primeiramente.
O processo judicial deverá ser julgado primeiro e, se
Carlos for condenado a pagar indenização a João,
então será declarado impedido de atuar no processo
administrativo. Se a sentença, contudo, for
improcedente, Carlos estará apto a continuar
conduzindo o processo administrativo.
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Sobre a licitação pública, análise as assertivas abaixo e
responda conforme previsão contida na Lei nº 8.666/93.
I–

IPEFAE

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 e 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.
II –

Salvo locações, as obras, serviços, inclusive de
publicidade, compras, alienações, concessões e
permissões da Administração Pública, quando
contratadas
com
terceiros,
serão
necessariamente precedidas de licitação.

III –

A lei de licitação será aplicada, além dos órgãos
da administração direta, os fundos especiais, as
autarquias, as fundações públicas e demais
entidades controladas direta ou indiretamente
pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios. Porém, por força do princípio do
tratamento isonômico entre empresas do setor
privado e as empresas públicas e as sociedades
de economia mista, a lei de licitação não será
aplicada a essas duas últimas.

IV –

Mesmo que em desigualdade de condições, a
empresa licitante brasileira terá preferência na
arrematação, pois um dos objetos indiretos da
lei é estimular o fomento produtivo das
empresas nativas.

Das assertivas acima, estão corretas apenas aquelas que
constam em:
(A)

I.

(B)

III.

(C)

I, II, III e IV.

(D)

IV.

30
Segundo a lei de licitação (Lei nº 8.666/93) é INCORRETO
afirmar que:
(A)

É considerado obra toda construção, reforma,
fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por
execução direta ou indireta.

(B)

É considerado serviço 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)

É considerado compra toda aquisição onerosa ou
gratuita de bens para fornecimento de uma só vez
ou parceladamente.

(D)

É considerada alienação toda transferência de
domínio de bens a terceiros.

________________
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