ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

270 – ASSISTENTE DE LICITAÇÃO
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Língua Portuguesa
10

Informática
05

Conhecimentos Gerais de Caxias
05

Conhecimentos Específicos
20

02- A prova terá duração de 3 (três horas).
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo
que uma das respostas esteja correta.
05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores,
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursocaxias@outlook.com

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 1 A 10

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
AMOSTRA DA CIÊNCIA LOCAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

O homem vivia tranquilo,
Em paz com a vida e com ele.
Um belo dia, entretanto,
Resolve escrever um artigo
Sobre o Brasil, bem cuidado.
Mas Brasil se escreverá
Com "s" mesmo, ou com “z”?
Ele vai no dicionário:
Dá com "s" e dá com "z".
Telefona à Academia:
"Ninguém sabe não senhor,
Talvez com "s", ou com "z".
Tira dinheiro do bolso,
Numas notas vem escrito
Com "s" a palavra Brasil,
Noutras vem mas é com "z",
O homem vai ao vizinho,
Sujeito modesto e sábio
"Não sei dizer não senhor,
Só sei que meu filho Pedro
Esteve um ano no Hospício
Porque queria saber
Justamente o que você
Quer saber e não consegue."
O homem perde a paciência,
Tira uma faca do bolso,
Boa faca pernambucana.
- Não quero mais me amolar,
Aqui deve estar escrito
"Fabricado no Brasil."
Conforme estiver aqui,
D'agora em diante, afinal,
Mesmo que seja com "s"
(Prefiro que seja com "z")
Escreverei a palavra;
A faca será juiz. O homem olha pra faca,
Meu Deus! era made in Germany.
Segura o homem na faca,
A faca enterrou no corpo
E o filólogo morreu.
MURILO MENDES

CARGO: ASSISTENTE DE LICITAÇÃO (270)
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01) Uma das alternativas não encontra comprovação
no texto. Marque-a.

07) Com referência aos mecanismos linguísticos
usados no texto, é correto afirmar:

No texto, o poeta
(A) totaliza o tempo através do uso do presente
-passado-futuro.
(B) mostra-se desiludido em face de uma realidade
que se apresenta contrária às suas expectativas.
(C) Busca o desvendamento de uma verdade de
interesse pessoal.
(D) Evidencia a dificuldade de o homem lidar com a
verdade absoluta.

(A) “tranquilo” (v.1), observando a ordem linear, se
transposto para antes do verbo “vivia” altera o
significado da oração.
(B) O vocábulo “Conforme” (v.31) expressa modo.
(C) A forma verbal “seja” (v. 34) expressa uma ação
certa.
(D) “Noutras vem mas é com “z” (v.16), do ponto de
vista formal, dispensa a vírgula antes da
conjunção “mas”.

02) O texto revela

08) “Mesmo que” (v.33) inicia uma declaração:

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

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

A valorização do produto estrangeiro.
Um “eu” distanciado do mundo enfocado.
Um nacionalismo exacerbado.
Uma narrativa que se utiliza do presente
histórico.

03) Não há equivalência entre o termo destacado e o
que conota em:
(A)
(B)
(C)
(D)

“tranquilo” (v.1) - distante.
“bem cuidado” (v.5) - perfeccionismo.
“Hospício” (v.21) - reordenação.
“faca” (v.36) – solução.

04) Na frase “A faca enterrou no corpo” (v.40), a
expressão “a faca” exerce a mesma função
sintática de
(A)
(B)
(C)
(D)

“A faca” (v.36).
“a paciência” (v.25).
“O homem” (v.39.).
“Sobre o Brasil” (v.5).

05) A expressão “um ano no Hospício” (v.21) exerce
a mesma função sintática da oração
(A)
(B)
(C)
(D)

“O homem vivia tranquilo.” (v.1).
O homem vai ao vizinho” (v.17).
“Mesmo que seja com “s”’ (v.33).
“que seja com “z”. (v.34).

“explicativa”.
“concessiva”.
“conclusiva”.
“comparativa”.

09) A alternativa em que o emprego do recurso
linguístico que aparece nesse texto está
devidamente explicado é:
(A) “vivia”, em “O homem vivia tranquilo” (v.1),
expressa uma ação concluída no passado.
(B) “Pedro”, em “...meu filho Pedro” (v.20), exerce a
função de vocativo.
(C) “Só”, em “Só sei que meu filho Pedro” (v.20),
pertence à mesma classe morfológica de “belo”,
(v.3).
(D) “afinal”, em “D'agora em diante, afinal,” (v.32)
expressa ideia de conclusão.
10) Marque a alternativa cuja oração tem predicado
verbo-nominal.
(A) “O homem vivia tranquilo,” (v.1).
(B) “meu filho Pedro / Esteve um ano no Hospício”
(v.20/21).
(C) “...mas é com “z” (v.16).
(D) “Numas notas vem escrito / Com “s” a palavra
Brasil” (v.14/15).

06) Desconsiderando a liberdade poética, uma das
alternativas apresenta erro, levando-se em
consideração a gramática padrão. Marque-a:
(A)
(B)
(C)
(D)

“Telefona à Academia” (v.10).
“Prefiro que seja com “z” (v.34).
“A faca será juiz” (v.36).
“Ele vai no dicionário” (v.8).

CARGO: ASSISTENTE DE LICITAÇÃO (270)
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INFORMÁTICA
11) Considere o seguinte trecho de uma planilha
editada no Microsoft Excel 2013 em português:

QUESTÕES DE 11 A 15
13) Considere as afirmações abaixo sobre
navegação na Internet e correio eletrônico:
I. No navegador Google Chrome, um atalho de
teclado que permite reabrir a última guia fechada
e acessá-la é CTRL + T.
II. Um proxy é um servidor que age como um
intermediário para requisições de clientes
solicitando recursos de outros servidores. No
Firefox as configurações de conexão para usar
um servidor proxy podem ser definidas no botão
.
III. Webmail é um serviço de e-mail que permite ao
usuário enviar e receber mensagens usando um
navegador de internet.

Nas células B4 e B6 dessa planilha inseriram-se,
respectivamente, as fórmulas
= MAIOR(A1:A8;4) e =MOD(A2+A3;4).
Os resultados obtidos nas células B4 e B6
decorrentes da inserção dessas duas fórmulas são,
respectivamente,
(A) 6 e 4.
(B) 3 e 1.
(C) 1 e 3.
(D) 4 e 9.
12) Analise as seguintes afirmativas sobre funções
na
ferramenta Microsoft
Office
Excel
2013 (configuração padrão).
I.
II.
III.

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

A função HOJE é útil quando você precisa exibir
a data e a hora atuais em uma planilha .
A função ARRED arredonda um número para um
número especificado de dígitos.
A função CONT.VALORES conta o número de
células que não estão vazias em um intervalo.
Todos os itens estão corretos.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.

CARGO: ASSISTENTE DE LICITAÇÃO (270)

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

Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas o item I está correto.
Todos os itens estão corretos.

14) Sobre conceitos de proteção e segurança da
informação, malwares e pragas virtuais, julgue os
itens abaixo:
I. Screenlogger é um tipo de spyware usado por
atacantes para capturar as teclas digitadas pelos
usuários em teclados virtuais.
II. Worm é um programa ou parte de um programa
de computador, que se propaga inserindo cópias
de si mesmo e se tornando parte de outros
programas e arquivos.
III. Um firewall é um dispositivo de segurança da
rede que monitora o tráfego de rede de entrada e
saída e decide permitir ou bloquear tráfegos
específicos de acordo com um conjunto definido
de regras de segurança.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas o item I está correto.
Todos os itens estão corretos.
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15) Analise as seguintes afirmativas a respeito dos
conceitos de Internet e intranet.
I.

II.

III.

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

É possível acessar a intranet apenas de
computadores que estejam com o mesmo
sistema operacional do servidor.
A intranet é uma rede interna, com acesso
somente para os funcionários de uma
determinada empresa e, muitas vezes, liberado
somente no ambiente de trabalho e em
computadores registrados na rede.
Na internet são utilizados protocolos específicos
como DNS e HTTPS, que não usados na
intranet.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas o item II está correto.
Todos os itens estão corretos.

CONHECIMENTOS GERAIS DE CAXIAS
QUESTÕES DE 16 A 20
16) No Hino Nacional Brasileiro, há em uma das suas
estrofes dois versos de um poeta e professor
nascido em Caxias no Maranhão. Que versos
são esses?
(A) “Gigante pela própria natureza / És belo, és forte
/ impávido colosso”
(B) Se em teu formoso céu, risonho e límpido / A
imagem do Cruzeiro resplandece”
(C) “Nossos bosques têm mais vida / Nossa vida em
teu seio mais amores.”
(D) “Deitado eternamente em berço esplêndido / Ao
som do mar e à luz do céu profundo”

(C) Através da Lei Provincial, número 24, datada de
05 de julho de 1836, fora elevada à categoria de
cidade com a denominação de Caxias.
(D) Geograficamente, em relação ao território
nacional, o município de Caxias está localizado
na região Nordeste do Brasil, Oeste do Norte
Brasileiro e a Leste do Estado do Maranhão.
18) Dom Manoel Joaquim da Silveira denominou
Caxias com qual título?
(A)
(B)
(C)
(D)

Freguesia das Aldeias Altas.
Arraial das Aldeias Altas.
Vila de Caxias.
A Princesa do Sertão Maranhense.

19) O poder político executivo em Caxias é
representado por qual(is) órgão(s)?
(A)
(B)
(C)
(D)

Câmara Municipal.
Tribunal de Justiça.
Controlador e Procuradoria Geral.
Prefeito, vice-prefeito e secretários municipais.

20) No centro da Bandeira Nacional Brasileira, há a
insígnia extraída do Lema Positivista escrito pelo
seu idealizador e filósofo caxiense: “Ordem e
Progresso”. Qual o nome desse idealizador e
filósofo?
(A)
(B)
(C)
(D)

Raimundo Teixeira Mendes.
Joaquim Vespasiano Ramos.
Antônio Gonçalves Dias.
Henrique Maximiano Coelho Neto.

17) Sobre a cidade de Caxias no Maranhão, não é
correto afirmar que:
(A) Foi, primitivamente, um agregado de grandes
aldeias dos índios Timbiras e Gamelas.
(B) Está situada na mesorregião do leste
maranhense e na microrregião de Porto Franco.

CARGO: ASSISTENTE DE LICITAÇÃO (270)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) O Regime Diferenciado de Contratações
Públicas (RDC) não possui o seguinte objetivo:
(A) Assegurar tratamento diferenciado entre os
licitantes e a seleção da proposta mais vantajosa
para a administração pública.
(B) Promover a troca de experiências e tecnologias
em busca da melhor relação entre custos e
benefícios para o setor público.
(C) Incentivar a inovação tecnológica.
(D) Ampliar a eficiência nas contratações públicas e
a competitividade entre os licitantes.
22) São regras aplicáveis às Licitações no âmbito do
Regime Diferenciado de Contratações Públicas
(RDC), exceto:
(A) O objeto da licitação deverá ser definido de forma
clara e precisa no instrumento convocatório,
vedadas especificações excessivas, irrelevantes
ou desnecessárias.
(B) No caso de julgamento por melhor técnica, o
valor do prêmio ou da remuneração não será
incluído no instrumento convocatório.
(C) É vedada a realização, sem projeto executivo, de
obras e serviços de engenharia para cuja
concretização tenha sido utilizado o RDC,
qualquer que seja o regime adotado.
(D) No caso de licitação para aquisição de bens, a
administração pública poderá indicar marca ou
modelo, desde que formalmente justificado em
decorrência da necessidade de padronização do
objeto.
23) Sobre o procedimento licitatório no âmbito do
Regime Diferenciado de Contratações Públicas
(RDC), é incorreto afirmar que:
(A) As
licitações
deverão
ser
realizadas
preferencialmente sob a forma eletrônica,
admitida a presencial.
(B) Nas licitações disciplinadas pelo RDC não será
admitida a participação de licitantes sob a forma
de consórcio.
(C) Nas licitações, poderão ser adotados os modos
de disputa aberto e fechado, que poderão ser
combinados na forma do regulamento.
(D) O julgamento das propostas será efetivado pelo
emprego de parâmetros objetivos definidos no
instrumento convocatório.
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QUESTÕES DE 21 A 40
24) No procedimento licitatório no âmbito do Regime
Diferenciado de Contratações Públicas (RDC),
não serão desclassificadas as propostas que:
(A) Não obedeçam às especificações técnicas
pormenorizadas no instrumento convocatório.
(B) Apresentem
preços
manifestamente
inexequíveis.
(C) Contenham vícios sanáveis.
(D) Permaneçam acima do orçamento estimado para
a contratação.
25) De acordo com a Lei 8.666/93, é correto afirmar
que:
(A) A licitação será sigilosa, não sendo públicos e
acessíveis ao público os atos de seu
procedimento, salvo quanto ao conteúdo das
propostas, até a respectiva abertura.
(B) A licitação não será sigilosa, sendo públicos e
acessíveis ao público os atos de seu
procedimento, exceto quanto ao conteúdo das
propostas, que terá sigilo absoluto.
(C) A licitação será sigilosa, sendo públicos e
acessíveis ao público apenas o conteúdo das
propostas, até a respectiva abertura.
(D) A licitação não será sigilosa, sendo públicos e
acessíveis ao público os atos de seu
procedimento, salvo quanto ao conteúdo das
propostas, até a respectiva abertura.
26) As normas de licitações e contratos devem
privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido
às:
(A) Microempresas e empresas de pequeno porte na
forma da lei.
(B) Empresas multinacionais.
(C) Empresas que comprovarem suficiência de
recursos.
(D) Empresas com domicílio na cidade da licitação,
independente do porte.
27) De acordo com a Lei 8.666/93, quando se ajusta
mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço
certo, com ou sem fornecimento de materiais, o
regime de contratação é denominado de:
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(A)
(B)
(C)
(D)

Empreitada integral.
Tarefa.
Empreitada por preço global.
Empreitada por preço unitário.

28) Sobre as disposições legais acerca das licitações
para a execução de obras e para a prestação de
serviços, analise as afirmativas abaixo:
I. É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção
de recursos financeiros para sua execução,
qualquer que seja a sua origem, exceto nos
casos de empreendimentos executados e
explorados sob o regime de concessão, nos
termos da legislação específica.
II. É permitida a inclusão, no objeto da licitação, de
fornecimento de materiais e serviços sem
previsão de quantidades ou cujos quantitativos
não correspondam às previsões reais do projeto
básico ou executivo.
III. Será computado como valor da obra ou serviço,
para fins de julgamento das propostas de preços,
a atualização monetária das obrigações de
pagamento, desde a data final de cada período
de aferição até a do respectivo pagamento, que
será calculada pelos mesmos critérios
estabelecidos
obrigatoriamente
no
ato
convocatório.
O número de afirmativas incorretas corresponde a:
(A)
(B)
(C)
(D)

Zero.
Uma.
Duas.
Três.

29) Ressalvados os casos de inexigibilidade de
licitação, os contratos para a prestação de
serviços técnicos profissionais especializados
deverão, preferencialmente, ser celebrados
mediante a realização da seguinte modalidade
licitatória:
(A)
(B)
(C)
(D)

Leilão.
Convite.
Tomada de Preços.
Concurso.

CARGO: ASSISTENTE DE LICITAÇÃO (270)

30) De acordo com a Lei 8.666/93, sobre o registro
de preços, não se pode afirmar que:
(A) Os preços registrados serão publicados
mensalmente para orientação da Administração,
na imprensa oficial.
(B) O registro de preços será precedido de ampla
pesquisa de mercado.
(C) O sistema de controle originado no quadro geral
de preços, quando possível, deverá ser
informatizado.
(D) Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar
preço constante do quadro geral em razão de
incompatibilidade do quadro com o preço vigente
no mercado.
31) A prefeitura de Caxias deseja realizar uma
concorrência para a venda de bens imóveis. Na
fase de habilitação, pode ser requerido aos
participantes a comprovação do recolhimento de
quantia correspondente ao limite de:
(A)
(B)
(C)
(D)

5% (cinco por cento) da avaliação do bem.
8% (oito por cento) do valor de venda do bem.
10% (dez por cento) da avaliação do bem.
15% (quinze por cento) do valor de venda do
bem.

32) Para a habilitação nas licitações, não se exigirá
dos interessados documentação relativa a:
(A)
(B)
(C)
(D)

Qualificação técnica.
Habilitação jurídica.
Regularidade fiscal.
Qualificação ambiental e sanitária.

33) Para aquisição de bens e serviços comuns,
poderá ser adotada a licitação na modalidade de
pregão, que será regida por lei específica. A fase
externa do pregão será iniciada com a:
(A)
(B)
(C)
(D)

Apresentação das propostas.
Divulgação do edital.
Convocação dos interessados.
Homologação do resultado.

Página 8 de 9

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

34) Em relação às licitações realizadas sobre a
modalidade Pregão, se outro prazo não estiver
fixado no edital, a validade das propostas será
de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Trinta dias.
Sessenta dias.
Noventa dias.
Cento e oitenta dias.

35) Conforme
disposições
da
Lei
de
Responsabilidade
Fiscal,
sobre
a
Lei
Orçamentária Anual, é incorreto afirmar que:
(A) Todas as despesas relativas à dívida pública,
mobiliária ou contratual, e as receitas que as
atenderão, constarão da lei orçamentária anual.
(B) O refinanciamento da dívida pública constará
separadamente na lei orçamentária e nas de
crédito adicional.
(C) É permitido consignar na lei orçamentária crédito
com finalidade imprecisa ou com dotação
ilimitada.
(D) O projeto de lei orçamentária anual é elaborado
de forma compatível com o plano plurianual, com
a lei de diretrizes orçamentárias e com a Lei de
Responsabilidade fiscal.
36) Os princípios orçamentários são fundamentais
na elaboração do orçamento público. A Lei
Orçamentária deve ser estruturada por meio de
categorias e elementos que facilitem sua
compreensão até mesmo por pessoas de
limitado conhecimento técnico no campo das
finanças públicas, conforme determina o
seguinte princípio orçamentário:
(A)
(B)
(C)
(D)

Exclusividade.
Unidade.
Periodicidade.
Clareza.

37) Analise os princípios administrativos descritos
abaixo:

III. Os interesses públicos têm supremacia sobre os
interesses individuais; é a essência do regime
jurídico administrativo.
Não está descrito acima o seguinte princípio:
(A) Publicidade.
(B) Impessoalidade.
(C) Legalidade.
(D) Supremacia do interesse público.
38) O exame do ato administrativo revela a
existência de cinco requisitos necessários à sua
formação. O poder que o agente administrativo
deve dispor para validamente praticar o ato, ou
seja, para desempenhar especificamente suas
funções é o requisito denominado:
(A)
(B)
(C)
(D)

Forma.
Motivo.
Competência.
Finalidade.

39) Os atos administrativos que dependem de
autorização, aprovação, proposta, parecer, laudo
técnico, homologação ou visto para a sua
consecução são classificados como atos:
(A)
(B)
(C)
(D)

Compostos.
de Império.
Gerais.
Normativos.

40) A Lei de Licitações determina que a
Administração Pública não pode descumprir as
normas e condições do edital, ao qual se acha
estritamente vinculada. Esse princípio é
denominado de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Adjudicação compulsória.
Vinculação ao instrumento convocatório.
Julgamento objetivo.
Igualdade.

I. O administrador está rigidamente preso à lei e
sua atuação deve ser confrontada com a lei.
II. O administrador deve orientar-se por critérios
objetivos, não devendo fazer distinções
fundamentadas em critérios pessoais. Toda a
atividade da Administração Pública deve ser
praticada tendo em vista a finalidade pública.
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