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CONCURSO PÚBLICO  0001/2010 – CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA  
CONTROLADOR DE PATRIMÔNIO E COMPRAS 

Senhor (a) Candidato (a):  

Leia com atenção e cumpra rigorosamente as seguintes instruções. Elas são parte da prova e das normas que 
regem este Concurso Público. 

01. Este Caderno de Provas contém 30 questões objetivas a serem respondidas. Recebido do fiscal  da sala, 
você deve conferi-lo, verificando se está completo. Caso contrário, deve solicitar a sua substituição. 
02. O Caderno de Provas pode ser usado livremente para fazer rascunhos. 
03. O tempo de duração total da prova será de 3 (Três) horas, incluída a leitura das instruções e o 
preenchimento do cartão de leitura óptica (cartão de resposta). 
04. Não será permitida a saída definitiva do candidato da sala antes de transcorrida uma (1) hora do início da 
prova. 
05. Cada questão oferece 4 alternativas de resposta representadas pelas letras a, b, c e d, sendo 
somente uma correspondente à resposta correta. 
06. Não é permitido comunicar-se com outro candidato ou socorrer-se de consultas a livros, anotações, 
agendas eletrônicas, gravadores, usar máquina calculadora, telefone celular e/ou similares ou qualquer 
instrumento receptor/transmissor de mensagens. 
07. No CARTÃO DE LEITURA ÓPTICA (CARTÃO DE RESPOSTAS): 
� Preencher o seu número de inscrição, no campo INSCRIÇÕES 
� Preencher com caneta azul ou preta suficientemente pressionada a apenas uma alternativa que julgar 

ser a correta em cada questão, conforme o exemplo a seguir: 

                                  A        B       C       D      
01. 

 
  

 
  

 
  

 
 

                       A        B       C       D      
02. 

 
  

 
  

 
  

 
 

                  A        B       C       D      
03. 

 
  

 
  

 
  

 
 

 
08. Ao final da prova, você deve devolver para o fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTA devidamente 
assinado e colocar no verso  o número do RG e o cargo a que  está concorrendo. 
09. O CARTÃO DE RESPOSTA  não poderá ser dobrado ou amassado,  porque é insubstituível.  
10. A questão não assinalada ou assinalada com mais de uma alternativa, emendada, rasurada, borrada, ou 
que vier com outra assinalação que não a prevista no item 07, será anulada. 
11. Os dois últimos candidatos deverão permanecer na sala até a entrega da prova pelo último candidato. 

 
Ao terminar, entregue o seu caderno de prova ao Fiscal da sala. 

 BOA PROVA! 

 
 Assinatura:          Nº Inscrição 

Caderno de Prova 
Concurso Público 01/2010  

Câmara Municipal de Jaguariúna 
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PORTUGUÊS 

Responda as questões de 01 a 03 referentes 
ao texto abaixo: 

A Controladoria é responsável pela 
modelagem, construção e manutenção de 
sistemas de informações e modelos de 
gestão das organizações, suportando a 
tomada de decisões. Sua missão é zelar pela 
continuidade das organizações. As 
organizações são caracterizadas como 
sistemas abertos e dinâmicos, interagindo 
com outros num determinado ambiente, 
sendo necessário que o sistema mantenha 
um certo equilíbrio, ajustando-se às 
exigências ambientais. A atividade de 
controle, enquanto uma das atividades do 
processo de gestão empresarial, que é 
composto por planejamento, organização, 
execução e controle, tem por objetivos suprir 
as necessidades informacionais dos gerentes 
e monitorar de forma pró-ativa a 
performance dos diversos setores de uma 
organização. Para a realização deste 
monitoramento prévio, a Controladoria deve 
fazer uso de um sistema de planejamento e 
controle orçamentário que possibilite, 
através da apuração sistêmica do fluxo de 
informações gerenciais das organizações, 
projetar de forma agregada o resultado 
organizacional. Esta projeção agregada 
permitirá otimizar o resultado da 
organização como um todo, ao contrário dos 
orçamentos tradicionais, que nada mais são 
do que limitadores de despesas setoriais. 

(Resumo – Cap. 5 Controladoria – Coleção Gestão 
Empresarial 

Marcelo Evandro Johnsson, Valter Pereira Francisco Filho) 

01. De acordo com o texto o conceito de 
Controladoria está intimamente associado: 
a) ao processo de gestão empresarial. 
b) à garantia da descontinuidade das 
organizações. 
c) à utilização única e exclusiva do controle. 
d) à manutenção dos orçamentos tradicionais. 

02. Em relação ao texto analise as afirmações 
abaixo: 
I. As exigências ambientais não afetam as 
organizações. 
II. Planejamento, organização, execução e controle 
compõem o processo de gestão empresarial. 
III. Somente o controle orçamentário é a 
ferramenta necessária à controladoria. 
a) Somente o item I está correto 
b) Somente o item II está correto 
c) Somente o item III está correto 
d) Nenhum dos itens está correto. 

03. Assinale a alternativa abaixo em que as 
normas de concordância verbal estão 
plenamente respeitadas na frase: 
a) Modelagem, construção e manutenção de 
sistemas de informações é de responsabilidade da 
Controladoria. 
b) Um sistema de planejamento e controle 
orçamentário deve ser usado pela Controladoria 
para o monitoramento pró-ativo. 

c) O ambiente externo da organização compõem-
se de um conjunto de entidades que direta ou 
indiretamente influenciam e são influenciadas por 
ela. 
d) A definição de parâmetros ou padrões de 
controle são primeira atividade a ser desenvolvida 
pela Controladoria. 
 
Leia a poesia abaixo e responda as questões 
de 04 a 07: 

INFÂNCIA 
Levaram as grades da varanda 
por onde a casa se avistava. 

As grades de prata. 

Levaram a sombra dos limoeiros 
por onde rodavam arcos de música  

e formigas ruivas. 

Levaram a casa de telhado verde 
com suas grutas de conchas 
e vidraças de flores foscas. 

Levaram a dama e o seu velho piano 
que tocava, tocava, tocava 

a pálida sonata. 

Levaram as pálpebras dos antigos sonhos, 
deixaram somente a memória  

e as lágrimas de agora.  
(Flor de Poema – Cecília Meireles) 

04. A frase ” Levaram as pálpebras dos 
antigos sonhos, deixaram somente a 
memória e as lágrimas de agora.”, contém: 
a) uma oração                     b) duas orações                   
c) três orações                    d) quatro orações 

05. Na frase “Levaram a dama e o seu velho 
piano que tocava, tocava, tocava a pálida 
sonata.”, a palavra pálida apresenta um 
desvio do seu sentido normal. Esse desvio é 
denominado: 
a) Metonímia                         b) Catacrese 
c) Metáfora                             d) Sinestesia 

06. Na frase  “Levaram a casa de telhado 
verde com suas grutas de conchas e vidraças 
de flores foscas.”, o sujeito é: 
a) Indeterminado                     b) Oculto  
c) Composto                            d) Simples     

07. Na frase “Levaram a sombra dos 
limoeiros por onde rodavam arcos de música 
e formigas ruivas.”, apresenta uma 
conjunção: 
a) Coordenativa explicativa 
b) Coordenativa aditiva 
c) Coordenativa adversativa 
d) Coordenativa alternativa 

08. Perguntaram-me se ainda sou estudante. 
A oração subordinada substantiva é: 
a)  Subjetiva, pois exerce a função de sujeito. 
b) Objetiva direta, pois exerce a função do objeto 
direto. 
c)  Completiva nominal, pois exerce a função de 
complemento nominal. 
d) Predicativa, pois exerce a função de predicativo. 
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09. Observe a frase: Tudo será mais fácil 
quando tiver mais experiência. Os termos em 
destaque indicam: 
a) Oração subordinada adverbial causal 
b) Oração subordinada adverbial comparativa 
c) Oração subordinada adverbial temporal 
d) Oração subordinada adverbial concessiva 

10. Assinale a alternativa em que se 
destacou um termo com função de adjunto 
adnominal: 
a) “chamei a atenção dos meninos” 
b) “amar os animais” 
c) “falamos de vários assuntos confidenciais” 
d) “a aula inaugural será amanhã” 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Jaguariúna, responda as questões de nº  
11  a nº 15 

11.  Assinale abaixo a assertiva CORRETA: 
a) O Poder Legislativo do Município de Jaguariúna é 
exercido pela Secretaria Jurídica da Prefeitura para 
uma legislatura com duração de quatro anos. 
b) Ao vereador compete, entre outras, representar 
apenas a comunidade do bairro onde obteve mais 
número de votos.  
c) O número de vereadores será fixado pela Câmara 
Municipal, observados os limites estabelecidos na 
Constituição Federal. 
d) O vereador poderá fixar sua residência fora do 
município, desde que compareça regularmente às 
sessões da Câmara. 

12. De acordo com a Lei Orgânica, considere as 
seguintes afirmativas: 
1. A Câmara Municipal reunir-se-á, ordinária e 
anualmente na sede do município para Sessão 
Legislativa Ordinária, no período de 1º de 
março a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de 
dezembro. 
2. As sessões só poderão ser abertas com a 
presença de, no mínimo, um terço dos membros 
da Câmara. 
3. O Processo Legislativo compreende a 
elaboração de emendas à Lei Orgânica do 
Município, leis complementares, leis ordinárias, 
resoluções e de decretos Legislativos. 
4. Compete privativamente à Câmara 
Municipal, dentre outras atividades, decretar a 
perda do mandato do Prefeito e dos Vereadores 
nos casos indicados na Constituição Federal, na 
Lei Orgânica do Município de Jaguariúna e na 
Legislação Federal aplicável. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 

13.  Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Compete ao Prefeito, entre outras atribuições, 
sancionar, promulgar e fazer publicar as leis 
aprovadas pela Câmara e expedir os regulamentos 
para a sua fiel execução. 
b) Cabe ao Conselho Municipal de Educação e à 
Câmara Municipal, no âmbito de suas competências, 

exercer a fiscalização sobre o cumprimento do Plano 
Municipal de Educação. 
c) Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-
Prefeito, ou vacância do cargo, assumirá a 
administração municipal o Presidente da Câmara. 
d) As emendas ao projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias poderão ser aprovadas pelo 
Prefeito mesmo que apresentem alguma 
incompatibilidade com o Plano Plurianual.  

14.  A fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial do 
município é exercida: 
Assinale abaixo a alternativa CORRETA: 
a) Pela Câmara Municipal, mediante controle 
externo e pelos sistemas de controle interno de 
cada Poder  
b) Pelo Secretário de Finanças da Prefeitura em 
conjunto com o Vice-Prefeito. 
c) Pelo Diretor Financeiro da Prefeitura em 
conjunto com os Secretários. 
d) Pelos Vereadores em exercício. 

15. O plano de assistência social do 
Município, nos termos que a lei estabelecer, 
terá por objetivo: 
Assinale abaixo a alternativa CORRETA: 
a) A correção dos desequilíbrios do sistema social 
e a recuperação dos elementos desajustados, 
visando a um desenvolvimento social harmônico. 
b) O cadastramento para obtenção de recursos 
financeiros através de impostos e renda para 
atividades sociais. 
c) A correção dos desequilíbrios financeiros das 
famílias carentes da população. 
d) Realizar o recenseamento da população em 
idade escolar. 

De acordo com Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Jaguariúna, responda 
as questões de nº 16 a nº 20 

16. Conforme disposto no art. 30 do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Jaguariúna, são atribuições do Vice-
Presidente da Câmara, EXCETO: 
a) Assinar, com o Presidente da Câmara, os 
cheques e os documentos bancários. 
b) Superintender, sempre que convocado pelo 
Presidente da Câmara, os serviços administrativos 
da Câmara, bem como auxiliá-lo na direção das 
atividades legislativas e polícia interna. 
c) Dar andamento legal aos recursos interpostos 
contra atos da Presidência, na Mesa ou de 
Presidente de Comissão. 
d) Substituir o Presidente fora do plenário, em 
suas faltas, ausências, impedimentos ou licenças, 
ficando, nas duas últimas hipóteses, investido na 
plenitude das respectivas funções. 

17.  O ato do Presidente da Câmara quando 
da nomeação dos membros das Comissões 
Temporárias, Especiais ou CPI é feito na 
forma de: Assinale abaixo a alternativa 
CORRETA. 
a) Requerimento Interno Específico. 
b) Decreto. 
c) Portaria. 
d) Resolução. 
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18. As Comissões Permanentes da Câmara 
Municipal de Jaguariúna são as que subsistem 
através da legislatura e têm por objetivo 
estudar os assuntos submetidos ao seu exame 
e sobre eles exarar parecer. 
Em relação às Comissões permanentes analise 
os itens a seguir: 
(___)_As Comissões Permanentes são 
constituídas na mesma sessão legislativa em 
que for feita a Mesa da Câmara, no expediente 
da primeira sessão ordinária. 
(___)_Os suplentes, no exercício temporário da 
Vereança e o Presidente da Câmara poderão 
fazer parte das Comissões Permanentes. 
(___)_Os membros das Comissões Permanentes 
serão nomeados pelo Presidente da Câmara, por 
indicação dos líderes da bancada, para um 
período de 3(três) anos, observada sempre a 
representação partidária. 
(___)_Compete ao Presidente da Comissão 
Permanente,  dentre outras, receber a matéria 
destinada à Comissão e designar-lhe relator no 
prazo improrrogável de 3 (três) dias.   
Assinale a alternativa cuja sequência esteja 
CORRETA: 
a) F – V – F – V.        b) V – F – F – V. 
c) F – F – V – F.        d) V – V – F – F. 

19. Considerando às atribuições do Presidente 
da Câmara Municipal de Jaguariúna, numere a 
coluna da direita de acordo com sua 
correspondência com a coluna da esquerda:  

1. Atividades 
Legislativas 

( ) Representar a Câmara em 
Juízo ou fora dele. 

2. Competência 
Geral 
 

( ) Dar ciência ao Plenário do 
relatório apresentado por 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito. 

3. Atividades 
Administrativas 
 

( ) Assinar os cheques e 
documentos bancários, em 
conjunto com o secretário. 

4. Serviços da 
Câmara 

( ) Despachar requerimentos. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
numeração CORRETA da coluna da direita, de 
cima para baixo: 
a) 1 – 2 – 3 – 4.  b) 2 – 3 – 4 – 1. 
c) 2 – 3 – 1 – 4.                   d) 3 – 1 – 4 – 2. 

20. No tocante às Atas das Sessões 
Legislativas da Câmara Municipal de 
Jaguariúna analise os itens a seguir: 
 (    ) De cada sessão da Câmara, lavrar-se-á 
Atas dos trabalhos, contendo resumidamente 
os assuntos tratados. 
(    ) Cada Vereador poderá falar sobre a Ata 
quantas vezes forem necessárias, porém, por 
tempo não superior a cinco minutos.  
(     ) Votada e aprovada a Ata, será assinada 
pelo Presidente e Secretários. 
(     ) Se não houver "quorum" para 
deliberação, os trabalhos terão 
prosseguimento e a votação da Ata se fará em 
qualquer fase da sessão, à primeira 
constatação de número regimental para 
deliberação. 

(     ) Poderá ser requerida a retificação da 
Ata, quando nela houver omissão ou 
equívoco parcial.  
Assinale a alternativa cuja sequência esteja 
CORRETA: 
a) F – V – F – V – F.              b) V – F – F – V – V. 
c) F – V – F – F- V.            d) V – F – V – F – F. 

21. Conforme dispõe o art. 49 da Lei 
8.666/93, a autoridade competente para a 
aprovação do procedimento licitatório 
somente poderá revogar a licitação por 
razões de interesse público decorrente de 
fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo: 
a) Registrá-la, por autorização expressa e 
mediante justificativa circunstanciada da maior 
autoridade da Administração promotora constante 
do ato convocatório, para fornecimento de bens e 
execução de obras ou prestação de serviços de 
grande vulto majoritariamente dependentes de 
tecnologia nitidamente sofisticada e de domínio 
restrito, atestado por autoridades técnicas de 
reconhecida qualificação, nos casos em que o 
objeto pretendido admitir soluções alternativas e 
variações de execução, com repercussões 
significativas sobre sua qualidade, produtividade, 
rendimento e durabilidade concretamente 
mensuráveis e estas, puderem  ser adotadas à 
livre escolha dos licitantes, na conformidade dos 
critérios objetivamente fixados no ato 
convocatório. 
b) Fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis 
para a apresentação de nova documentação ou de 
outras propostas escoimadas das causas referidas 
no artigo da Lei, facultada, no caso de convite, a 
redução desse prazo para três dias úteis. 
c) Ser feita a avaliação e a valorização das 
propostas de preços, de acordo com critérios 
objetivos preestabelecidos no instrumento 
convocatório. 
d) Anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito 
e devidamente fundamentado. 

22. A rescisão dos contratos na 
Administração Pública pode ser: 
I - Determinada por ato unilateral e escrito da 
Administração, nos casos enumerados nos incisos 
I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 
8666/93; 
II - Amigável, por acordo entre as partes, 
reduzida a termo no processo de licitação, desde 
que haja conveniência para a Administração; 
III- Judicial, nos termos da legislação. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Somente I e II são corretas. 
b) Somente I e III são corretas. 
c) Somente II e III são corretas. 
d) Todas estão corretas. 
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23.  Como cediço, a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos 
pertinentes a obras e serviços, inclusive de 
publicidade, compras e alienações e locações 
no âmbito dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
A respeito desse assunto, considere as 
seguintes afirmativas: 
1. Subordinam-se ao regime da Lei acima 
mencionada, além dos órgãos da 
administração direta, os fundos especiais, as 
autarquias, as fundações públicas, as 
empresas públicas, as sociedades de 
economia mista e demais entidades 
controladas direta ou indiretamente pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 
2. Considera-se contrato 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. 
3. A licitação destina-se a garantir a 
observância do princípio constitucional da 
isonomia e a selecionar a proposta mais 
vantajosa para a Administração 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. 
4. O processo e o julgamento da licitação 
deverão estar 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 e ao julgamento objetivo dos 
critérios que lhe são correlatos. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são 
verdadeiras. 
d) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

24. A Constituição Federal, quando se refere 
ao orçamento público, veda a: 
a) Vinculação de receita de impostos a órgão, 
fundo ou despesa, sem qualquer ressalva. 
b) Realização de despesas ou a assunção de 
obrigações diretas que excedam os créditos 
orçamentários ou adicionais. 
c) Concessão ou utilização de créditos limitados. 
d) Transposição, o remanejamento ou a 
transferência de recursos de uma categoria de 
programação para outra ou de um órgão para 
outro, sem autorização do Ministro da Fazenda. 

 

 

 

25. Compreende exemplo de despesa que 
poderá ser paga à conta de despesas de 
exercícios anteriores, conforme estabelece a 
Lei 4.320/64: 
a) Indenizações ativas. 
b) Pensões alimentícias. 
c) Créditos da dívida ativa. 
d) Restos a pagar com prescrição interrompida. 

26. Conforme previsão expressa na Lei nº 
8.666/93, quando caracterizada a 
inviabilidade de competição para a aquisição 
de materiais, equipamentos ou gêneros que 
só podem ser fornecidos por produtor, 
empresa ou representante comercial 
exclusivo, a licitação será considerada: 
a) Imperativa.   b) Facultativa. 
c) Obrigatória.   d) Inexigível. 

27. Segundo a Lei Complementar n° 
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 
na esfera municipal, a repartição dos limites 
globais para a despesa total com pessoal não 
poderá exceder os percentuais de: 
a) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) 
para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas 
do Município, quando houver, e 40,9% (quarenta 
inteiros e nove décimos por cento) para o 
Executivo. 
b) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído 
o Tribunal de Contas do Município, quando 
houver, e 54% (cinqüenta e quatro por cento) 
para o Executivo. 
c) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído 
o Tribunal de Contas do Município, quando 
houver, e 49% (quarenta e nove por cento) para 
o Executivo. 
d) 2% (dois por cento) para o Legislativo, incluído 
o Tribunal de Contas do Município, quando 
houver, e 60% (sessenta por cento) para o 
Executivo. 

28. A Lei de Responsabilidade Fiscal tem por 
objetivo estabelecer normas de finanças 
públicas voltadas para a responsabilidade da 
gestão fiscal. Traduz-se no cuidado e zelo na 
arrecadação das receitas e na realização das 
despesas públicas, obrigando-se o gestor a 
agir com transparência e de forma planejada. 
Sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
a) A Lei de Responsabilidade Fiscal é aplicável a 
todos os entes da Federação. 
b) A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê 
tratamento diferenciado para municípios que 
venham a ter o estado de calamidade reconhecido 
pela respectiva Assembléia 
Legislativa Estadual. 
c) A Lei de Responsabilidade Fiscal não prevê 
instrumentos para o aumento do controle da 
população sobre a gestão dos recursos públicos. 
d) A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê o 
Planejamento Governamental como fundamental, 
considerando a necessidade de estabelecer 
prioridades. 

 

 



6 

29. Sobre as modalidades de licitação, de 
acordo com o art. 22 da Lei nº 8.666/93, 
numere a coluna da direita de acordo com 
sua correspondência com a coluna da 
esquerda: 

1.Concorrência. 

 

( ) 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. 

2. Tomada de 
preços. 

 

( ) É a modalidade de licitação 
entre interessados do ramo 
pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos 
e convidados com um número 
mínimo de três (3) 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 vinte e quatro (24) horas 
da apresentação das propostas. 

3. Convite. 

 

( ) É a modalidade de licitação 
entre quaisquer interessados 
para a escolha de trabalho 
técnico, científico ou artístico, 
mediante a instituição de 
prêmios ou remuneração aos 
vencedores, conforme critérios 
constantes no edital publicado 
na imprensa oficial com 
antecedência mínima de 
quarenta e cinco (45) dias. 

4. Concurso. 

( ) 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, ou para a 
alienação de bens imóveis, a 
quem oferecer maior lance, 
igual ou superior ao valor da 
avaliação. 

5. Leilão. 

 

( ) É a modalidade de licitação 
entre quaisquer interessados 
que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, 
comprovem possuir os 
requisitos mínimos de 
qualificação 
exigidos no edital para a 
execução de seu objeto. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
numeração CORRETA da coluna direita, de 
cima para baixo. 
a) 2 – 3 – 4 – 5 – 1.  b) 5 – 4 – 2 – 1 – 3. 
c) 4 – 3 – 5 – 1 – 2.  d) 2 – 3 – 5 – 4 – 1. 
 
 
 
 
 

30. O art. 165 da Constituição Federal de 
1988 estabelece os três instrumentos de 
planejamento e orçamento das ações 
governamentais: Plano Plurianual (PPA), Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei 
Orçamentária Anual (LOA). Sobre as 
disposições constitucionais e aquelas 
contidas na Lei Complementar no 101/2000 
relativas a tais instrumentos, Assinale a 
alternativa CORRETA: 
a)  O PPA estabelecerá, de forma regionalizada, as 
diretrizes, objetivos e metas da administração 
pública federal para a totalidade das despesas 
correntes e de capital. 
b)  A LDO conterá Anexo de Metas Fiscais, cuja 
finalidade é avaliar os passivos contingentes e 
outros riscos capazes de afetar as contas públicas. 
c)  A LDO e a LOA poderão conter autorização 
para que os municípios contribuam para o custeio 
de despesas de competência de outros entes da 
federação. 
d)  A LOA da União apresentará as receitas 
tributárias líquidas dos valores transferidos para 
municípios e estados por determinação 
constitucional. 
 
 
 
 


