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• As questões objetivas têm cinco alternativas de 
resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas 
está correta; 

• Além deste caderno de prova, contendo quarenta 
questões objetivas, você receberá do fiscal de 
sala: 

 • a folha de respostas das questões objetivas 
  

 
•  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

• Verifique se seu caderno está completo, sem repetição 
de questões ou falhas. Caso contrário, notifique 
imediatamente o fiscal da sala, para que sejam 
tomadas as devidas providências; 

• Confira seus dados pessoais, especialmente nome, 
número de inscrição e documento de identidade e leia 
atentamente as instruções para preencher a folha de 
respostas; 

• Use somente caneta esferográfica, fabricada em 
material transparente, com tinta preta ou azul; 

• Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) 
reservado(s); 

• Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de provas. 
Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo 
diferente do impresso em sua folha de respostas, o 
fiscal deve ser obrigatoriamente informado para o 
devido registro na ata da sala; 

• Reserve tempo suficiente para o preenchimento da 
sua folha de respostas. O preenchimento é de sua 
responsabilidade e não será permitida a troca da folha 
de respostas em caso de erro; 

• Para fins de avaliação, serão levadas em consideração 
apenas as marcações realizadas na folha de 
respostas; 

• A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos 
na folha de respostas; 

• Os candidatos serão submetidos ao sistema de 
detecção de metais quando do ingresso e da saída de 
sanitários durante a realização das provas; 

• Boa sorte! 
 

 
 
 

 

• Você dispõe de 3 horas para a realização da 
prova, já incluído o tempo para a marcação da 
folha de respostas; 

• 2 horas e 30 minutos após o início da prova é 
possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de 
prova; 

• 30 minutos antes do término do período de 
prova é possível retirar-se da sala levando o 
caderno de provas. 

 

• Qualquer tipo de comunicação entre os 
candidatos durante a aplicação da prova; 

• Anotar informações relativas às respostas em 
qualquer outro meio que não seja o caderno de 
prova; 

• Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de 
sala; 

• Usar o sanitário ao término da prova, após deixar 
a sala. 

SUA PROVA 

TEMPO 

NÃO SERÁ PERMITIDO 

INFORMAÇÕES GERAIS 
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Gestão de Projetos  

1 
Um projeto pode ser definido como sendo “um modelo de 
empreendimento a ser realizado, com as respectivas previsões de 
recursos, o tempo de execução e os resultados esperados”. 
Apesar dos projetos tratarem de diferentes situações, produtos e 
finalidades, apresentam características comuns.  
Assinale a opção que indica um termo chave relacionado ao 
conceito de projeto. 
(A) Organização Perene. 
(B) Sequência de Processos. 
(C) Organização Transitória. 
(D) Plano de Metas. 
(E) Conjunto de Recursos. 
 

2 
A Matriz de Estrutura Lógica é um instrumento comumente 
utilizado na configuração de projetos. Entre outros parâmetros, a 
matriz informa sobre condicionantes externas que podem 
dificultar que o projeto seja levado a efeito.  
Assinale a opção que indica como são denominadas as 
condicionantes externas ao projeto. 
(A) Premissas 
(B) Externalidades 
(C) Metas 
(D) Finalidades 
(E) Efeitos 
 

3 
O gerenciamento de projetos considera a interação com o 
ambiente no qual o projeto está inserido como um dos 
elementos fundamentais para o alcance do seu objetivo. A 
estratégia de implementação do projeto requer um estudo do 
ambiente em que ele será inserido. 
Assinale a opção que indica a perspectiva teórica que 
fundamenta essa visão de projeto. 
(A) Teoria de Stakeholders 
(B) Teoria Geral de Sistemas 
(C) Teoria da Contingência 
(D) Teoria da Decisão 
(E) Teoria da Agência 
 

4 
O ciclo de um projeto é constituído, em linhas gerais, por três 
instâncias técnicas: a modelagem ou configuração, o 
gerenciamento e a avaliação. Um projeto será considerado bem 
elaborado quando é gerenciável e pode ser avaliado. 
Sobre o conceito de modelagem de projetos, assinale a afirmativa 
correta. 
(A) É a instância inicial do projeto, que prepara para as outras 

etapas do projeto. 
(B) É a instância final do projeto, que trata do planejamento e do 

controle do projeto. 
(C) É a instância inicial do projeto, que trata do monitoramento, 

a análise e o julgamento das atividades e do produto. 
(D) É a etapa final do projeto, que trata do planejamento e do 

controle do projeto. 
(E) É a etapa inicial do projeto, que trata do planejamento e do 

controle do projeto. 
 

5 
O propósito do gerenciamento de projetos é a condução de um 
compósito articulado de ações, as quais denominamos de 
atividades, com vistas ao alcance do objetivo do projeto.  
A literatura técnica segmenta o gerenciamento de projetos em 
três fases que têm como características, respectivamente, 
resultados almejados, execução das atividades planejadas e o 
controle do desempenho das atividades do projeto. 
Assinale a opção que apresenta a sequência correta das três fases 
principais do gerenciamento de projetos. 
(A) Planejamento, controle, execução e monitoramento. 
(B) Planejamento, monitoramento, execução e controle. 
(C) Planejamento, execução, controle e monitoramento. 
(D) Monitoramento, planejamento e controle. 
(E) Monitoramento, controle e planejamento. 
 

6 
Os indicadores devem se constituir em prova de que as 
finalidades do projeto, seu objetivo final e suas metas foram 
alcançados. Um indicador deve ser essencial ao projeto. 
Assinale a opção que indica a característica de um bom indicador 
aplicado em um projeto 
(A) Padronizável com indicadores dos demais níveis. 
(B) Subjetivamente verificável. 
(C) Indiretamente imputável. 
(D) Objetivamente verificável. 
(E) Aplicável a múltiplos níveis. 
 

7 
Para a definição da sequência lógica de atividades de um projeto 
devemos usar técnicas de rede, que representam a ordenação 
das atividades por meio de uma notação gráfica. 
Assinale a opção que indica o objetivo da aplicação das técnicas 
de rede. 
(A) Reduzir a duração do projeto, racionalizando a sequência das 

atividades. 
(B) Verificar as atividades sobressalentes do projeto. 
(C) Elaborar o orçamento das atividades em rede. 
(D) Alocar responsáveis para as tarefas a serem executadas. 
(E) Alocar os recursos das atividades em rede. 
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8 
No gerenciamento de projetos, todo controle encerra um custo e, 
nesse sentido, quanto mais elaborado for o mecanismo de 
controle utilizado menos eficiente ele tende a ser. Desse modo, 
os gastos em controle, tanto financeiros como de mobilização de 
recursos, devem ser proporcionais ao orçamento do projeto. 
Assinale a opção que apresenta uma das regras básicas do 
controle de projetos. 
(A) Relevância – os controles servem para assegurar que as 

atividades ocorram como planejado. 
(B) Aversão ao risco – as taxas de risco devem ser ajustadas aos 

recursos financeiros. 
(C) Demanda – o controle da demanda serve para estimar a 

demanda gerada. 
(D) Tolerância – as margens de erro admitidas devem ser 

estimadas sempre que possível. 
(E) Especificidade – o instrumento de controle deve ser 

indistintamente aplicável. 
 
 

Gestão de Processos  

9 
Mapear processos é uma atividade que envolve toda a 
organização, tendo alto custo e longa duração. Escolher por onde 
começar envolve questões de ordem política, cultural e 
operacional. Como auxílio no planejamento do mapeamento 
sugerimos considerar, além destas questões, outras variáveis. 
Assinale a opção que apresenta as variáveis mais indicadas para 
auxiliar o mapeamento, sob o ponto de vista operacional, quando 
da implementação da Gestão por Processos.  
(A) Maior número de envolvidos / menor custo / potencial de 

terceirização / risco operacional e ambiental. 
(B) Processos decisórios / processos corporativos. 
(C) Maturidade do processo / maior impacto para o 

usuário/cliente / impacto da tecnologia / potencial de 
terceirização / risco operacional e ambiental. 

(D) Processos recentes / processos novos / maior impacto para o 
usuário/cliente / impacto da tecnologia. 

(E) Maior custo / priorizado pelos colaboradores / maior impacto 
para o usuário/cliente. 

 

10 
Mudar a estrutura funcional de uma empresa para uma estrutura 
por processo implica definir a responsabilidade pelo andamento 
do processo, minimizar as transferências, maximizar o 
agrupamento de atividades e diminuir o gasto de energia 
(Gonçalves:2000).  
Assinale a ação que pode ser associada a essa afirmativa. 
(A) Implementar o escritório de processos como parte da 

estrutura matricial. 
(B) Reorganizar a estrutura com base na cadeia de valor. 
(C) Implantar uma estrutura hierárquica com limites bem 

definidos. 
(D) Replicar a estrutura hierárquica por produto. 
(E) Replicar a estrutura hierárquica por área geográfica de venda. 
 

11 
Leia o fragmento a seguir. 
O ________ é um empreendimento de carater temporário para 
criar um produto, serviço ou resultado exclusivo, com início e fim 
pré-estabelecidos. O processo é _________, representa a 
dinâmica da instituição para operacionalizar os produtos ou 
serviços que estão contidos em sua missão. 
Assinale a opção que apresenta os termos que completam as 
lacunas do fragmento. 
(A) projeto – contínuo 
(B) processo - instável 
(C) projeto - imediato 
(D) processo - permanente 
(E) projeto - lógico 
 

12 
Da análise de processos se originam diversas melhorias que 
podem ser implementadas em curto, médio e longo prazo. 
Usualmente, as melhorias de médio e longo prazo, demandam a 
criação de projetos para sua execução. Como forma de controle 
da implementação dessas melhorias a aplicação de 
conhecimentos, técnicas e habilidades do Gerenciamento de 
Projetos são muito importantes.  
Assinale a opção que indica as metodologias mais utilizadas para 
efeito de gestão dos projetos. 
(A) PDCA, 5w2h, PMBOK. 
(B) ISO, PRINCE2, Brainstorming. 
(C) SCRUM, PRINCE2, PMBOK, ISO, CMM. 
(D) HISTO, PMBOK, ISO. 
(E) 5w2h, Brainstorming, HISTO. 
 

13 
Sobre as ferramentas usadas na análise dos processos, que 
melhoram seus resultados, analise as afirmativas a seguir e 
assinale V para a verdadeira e F para a falsa. 
(  ) O histograma  é usado para mostrar a frequência com que 

algo acontece. Por exemplo, mostrar, de forma gráfica, a 
distribuição de erros por processo. 

(  ) A técnica de brainstorming, traduzida como tempestade 
de ideias, é  utilizada para comparar os indicadores de 
desempenho de um processo entre duas organizações, 
para melhorar os processos internos. 

(  ) O diagrama de causa e efeito é útil para a análise e  
melhoria dos processos em geral. Tem como objetivo 
facilitar a identificação das causas de problemas que 
devem ser sanados. 

(A) V – F – V. 
(B) V – V – F. 
(C) F – V – F. 
(D) F – F – F. 
(E) V – V - V. 
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14 
A Reengenharia defende a mudança radical dos processos e o 
rompimento com as regras tradicionais, para a obtenção de 
resultados na forma de agir das organizações. Ele defende ainda a 
descontinuidade de premissas conservadoras do modelo de 
produção e dos relacionamentos.  
Assinale a opção que apresenta os pressupostos de análise  
quando a  Reengenharia é aplicada na  gestão organizacional. 
(A) A Reengenharia não acontece sem a implementação de um 

escritório de processos. 
(B) A Reengenharia trabalha fortemente a distribuição de poder 

interno. 
(C) O foco principal da Reengenharia é a satisfação do cliente, 

independentemente de custos. 
(D) Os requisitos da Reengenharia são os mesmos da Gestão por 

Processos. 
(E) A Reengenharia se apoia na inovação e na redefinição do 

negócio e dos processos,  investindo, principalmente, em 
tecnologia e pessoas. 

 
 

Liderança e Comunicação  

15 
Leia o fragmento a seguir. 
“As pessoas com alto nível de ________ são francas consigo 
mesmas e com os outros e sabem o efeito que seus sentimentos 
têm sobre si mesmo, sobre as outras pessoas e sobre seu 
desempenho no trabalho”. 
Assinale a opção que apresenta o termo que completa a lacuna 
do fragmento. 
(A) sociabilidade 
(B) automotivação 
(C) empatia 
(D) autoconhecimento 
(E) autocontrole 
 

16 
Sobre sociabilidade, analise as afirmativas a seguir. 
I.  Todos os gerentes de equipe são pessoas sociáveis. 
II.  As pessoas sociáveis tendem a ser persuasivas.  
III. As pessoas sociáveis sentem-se confortáveis em trabalhar em 

equipes diferentes. 
Está correto o que se afirma em 
(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 
 
 

Sistemas de Informação e Comunicação  

17 
Leia o fragmento a seguir:  
“Sistema de Informação (SI) é um conjunto de componentes inter-
relacionados que _____, _____, _____ e _____ dados e 
informações e fornece um mecanismo de realimentação para 
atingir um objetivo”.  
Assinale a opção cujos itens completam corretamente as lacunas 
do fragmento acima. 
(A) filtra – controla – classifica – gerencia. 
(B) coleta – manipula – armazena – dissemina. 
(C) filtra – manipula – classifica – dissemina. 
(D) coleta – controla – armazena – gerencia. 
(E) Filtra – classifica – gerencia – dissemina. 
 

18 
As opções a seguir representam atividades básicas de um Sistema 
de Informação, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) A entrada de recurso de dados. 
(B) A classificação da informação. 
(C) O processamento de dados. 
(D) A saída de produtos de informação. 
(E) O armazenamento de dados. 
 

19 
Em uma Prefeitura, um sistema de informação disponível na 
Internet realiza a inscrição de matrículas da rede pública de 
educação.  
Esse sistema é classificado como 
(A) sistema de informação executiva. 
(B) sistema de apoio à decisão. 
(C) sistema colaborativo. 
(D) sistema de processamento de transações. 
(E) sistema de controle de processos. 
 

20 
As opções a seguir descrevem os requisitos que devem ser 
atendidos para que um software seja considerado livre (licença 
GPL – General Public License), à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) Liberdade de executar o programa para qualquer propósito. 
(B) Liberdade de melhorar o programa e liberar os seus 

aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se 
beneficie. 

(C) Liberdade de distribuir cópias de forma que você possa ajudar 
ao seu próximo. 

(D) Liberdade de oferecer melhorias do programa em troca de 
doações que visem apenas à sustentabilidade financeira da 
comunidade. 

(E) Liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo 
às suas necessidades. 
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21 
Sobre a Internet e a World Wide Web ou WWW, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Extranet é uma rede que utiliza a mesma tecnologia da 

Internet, restrita ao espaço virtual de uma organização e que 
é utilizada apenas por funcionários trabalhando 
remotamente. 

II. Os navegadores são softwares que implementam a sintaxe 
Web para apresentar o conteúdo das páginas ao usuário final, 
por meio de um computador pessoal ou de um dispositivo 
móvel. 

III. A Web foi concebida para facilitar o encontro e a organização 
das informações e do conteúdo da Internet. 

Está correto o que se afirma em 
(A) II, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 
 

22 
Sobre o conceito de Data Warehouse (DW), analise as afirmativas 
a seguir. 
I. O Data Warehouse é um banco de dados integrado, voltado 

para os tomadores de decisão, que armazena 
informações detalhadas de uma empresa, criando e 
organizando relatórios. 

II. Enquanto o Data Warehouse é voltado a uma área específica 
da organização, o Data Mart engloba dados de toda a 
empresa. 

III. Os dados de um Data Warehouse são cópias dos dados dos 
sistemas de apoio às operações da empresa. 

Está correto o que se afirma em 
(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I e II, apenas. 
(E) II e III, apenas. 
 

23 
As opções a seguir descrevem os princípios da abordagem ágil de 
desenvolvimento de sistemas, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) Software funcional é a medida primária de progresso. 
(B) Entregar software funcionando com frequência. 
(C) Desenvolver rápido e com menos recursos. 
(D) Aceitar mudanças de requisitos mesmo no fim do 

desenvolvimento. 
(E) As pessoas relacionadas aos negócios e os desenvolvedores 

devem trabalhar em conjunto. 
 

24 
Sobre Governo Eletrônico, analise as afirmativas a seguir. 
I. A solução de inscrição do ENEM na Internet é um exemplo de 

aplicação G2C – Governo para Cidadão. 
II. O Governo Eletrônico está alicerçado em três grandes 

diretrizes: o atendimento ao cidadão, a gestão interna e o 
fortalecimento da democracia. 

III. A aplicação G2G – Governo para Governo, consiste em 
iniciativas destinadas a atender demandas de integração 
entre diferentes instituições públicas, seja no nível horizontal, 
seja no vertical. 

Está correto o que se afirma em 
(A) II, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 
 
 

Planejamento e Orçamento Público  

25 
Os projetos de Plano Plurianual, Lei Orçamentária e Lei de 
Diretrizes Orçamentárias deverão ser apreciados, segundo o Art. 
nº 135 da Constituição Estadual de Rondônia, pelo (a) 
(A) Tribunal de Contas do Estado. 
(B) Ministério Público Estadual. 
(C) Assembleia Legislativa. 
(D) Governador do Estado. 
(E) Justiça Estadual. 
 

26 
Dentre um conjunto de anexos obrigatórios que a Lei de 
Responsabilidade Fiscal exige da Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
não foi exigido 
(A) o demonstrativo das metas anuais. 
(B) a evolução do patrimônio líquido. 
(C) a avaliação da situação financeira e atuarial. 
(D) o demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia 

de receita. 
(E) a evolução do quantitativo de pessoal das empresas estatais 

independentes. 
 



SEPOG - Curso de Formação 2017  FGV – Projetos 
 

Técnico em Tecnologia de Informação e Comunicação  Tipo 1 – Cor BRANCA – Página 7

 

27 
A respeito do projeto de lei orçamentária anual, é correto afirmar 
que 
(A) conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e 

montante, definido com base na receita corrente líquida, 
serão estabelecidos na própria lei orçamentária. 

(B) será elaborado de forma compatível com o plano plurianual e 
com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas da 
LRF. 

(C) é vedado consignar na lei orçamentária crédito com 
finalidade precisa ou com dotação limitada. 

(D) consignará dotação para investimento com duração superior 
a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano 
plurianual ou em lei que autorize sua inclusão. 

(E) conterá a receita arrecadada nos dois últimos exercícios 
anteriores àquele em que se elaborou a proposta. 

 

28 
Segundo a Emenda Constitucional nº 37 que acrescentou os 
parágrafos 4º e 5º ao Art. 135º da Constituição Estadual de 
Rondônia, assinale a opção que indica, no primeiro ano de 
mandato do Chefe do Poder Executivo, o envio e a sanção do 
projeto de lei relativo à Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
(A) Envio do projeto à Assembleia Legislativa até 30 de agosto e 

devolução do projeto para sanção do Governador do Estado 
até 15 de outubro. 

(B) Envio do projeto à Assembleia Legislativa até 30 de setembro 
e devolução do projeto para sanção do Governador do Estado 
até 15 de dezembro. 

(C) Envio do projeto à Assembleia Legislativa até 15 de abril e 
devolução do projeto para sanção do Governador do Estado 
até 30 de junho. 

(D) Envio do projeto à Assembleia Legislativa até 15 de setembro 
e devolução do projeto para sanção do Governador do Estado 
até 15 de dezembro. 

(E) Envio do projeto à Assembleia Legislativa até 15 de maio e 
devolução do projeto para sanção do Governador do Estado 
até 30 de junho. 

 

29 
Sobre a LDO, assinale a afirmativa correta. 
(A) Orienta a elaboração do Plano Plurianual. 
(B) Estabelece o planejamento de médio prazo. 
(C) Disporá sobre as alterações na legislação tributária. 
(D) Fixa apenas limite para a elaboração do orçamento do Poder 

Executivo, por ser uma lei de sua iniciativa. 
(E) Não há necessidade de audiência pública durante o processo 

de elaboração e discussão. 
 

30 
As políticas públicas passam por diversos estágios que formam 
um ciclo. As fases do ciclo são interdependentes, isto é, as 
mudanças em qualquer etapa afetam a etapa seguinte.  
Assinale a opção que indica as principais etapas do ciclo de 
políticas públicas. 
(A) Definição do problema, planejamento e execução. 
(B) Tomada de decisão, formulação de políticas e avaliação. 
(C) Identificação e definição de problemas, formulação de 

políticas, tomada de decisão, implementação e avaliação. 
(D) Identificação e definição de problemas, tomada de decisão e 

implementação. 
(E) Formulação de políticas, implementação e avaliação. 
 

31 
Segundo o documento Plano Estratégico 2016-2020 Rondônia de 
Oportunidades, a visão de futuro do Governo do Estado de 
Rondônia para os anos de 2016 a 2020 foi: 
 

“Ser referência em gestão por resultados, sustentabilidade e 
cidadania plena.” 
 

Para trabalhar essa visão de futuro, estratégias integradas, que se 
intercomunicam e se complementam, foram estruturadas nas 
seguintes perspectivas: 
(A) Bem-estar social, competitividade sustentável, 

desenvolvimento dos municípios e modernização da gestão 
pública. 

(B) Saúde com qualidade, gestão ambiental, infraestrutura e 
logística, gestão estratégica de pessoal e qualidade fiscal. 

(C) Bem-estar social, modernização da gestão pública, gestão 
ambiental, infraestrutura e logística. 

(D) Saúde com qualidade, educação e cultura transformadoras, 
inovação ciência e tecnologia e qualidade fiscal. 

(E) Competitividade sustentável, modernização da gestão 
pública, saúde com qualidade e educação e cultura 
transformadoras. 

 

32 
Segundo o Plano Estratégico 2016 – 2020 do Governo do Estado 
de Rondônia, atingir a 5ª posição no ranking de transparência, 
até dezembro de 2018, é  
(A) um objetivo. 
(B) uma meta. 
(C) um desafio. 
(D) um projeto prioritário. 
(E) uma área de resultado. 
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Aspectos Legais da Administração 
Pública  

33 
São sempre vinculados os seguintes elementos do ato 
administrativo: 
(A) sujeito e objeto. 
(B) objeto e finalidade. 
(C) forma e motivo. 
(D) competência e finalidade. 
(E) sujeito e competência. 
 

34 
O Município X pretende realizar licitação para celebrar contrato 
de fornecimento de merenda escolar pelo prazo de um ano. O 
valor estimado do contrato é de R$ 500.000,00. Ordenou o 
Prefeito que a licitação seja feita na modalidade de pregão.  
Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta. 
(A) A ordem não poderá ser cumprida, porque pelo valor 

estimado do contrato, a única modalidade de licitação cabível 
é a concorrência. 

(B) O pregão não poderá ser adotado, porque a hipótese envolve 
contrato de trato contínuo. 

(C) A ordem poderá ser cumprida e o procedimento licitatório, 
na modalidade de pregão, realizado. 

(D) O pregão não poderá ser adotado, porque não se trata de 
contrato de aquisição e, sim, de fornecimento. 

(E) O pregão não poderá ser adotado, porque trata-se de 
município. 

 

35 
A respeito das licitações e contratos administrativos, assinale a 
afirmativa correta. 
(A) O pregão é modalidade de licitação empregada para a 

contratação de serviços comuns e para aquisição de bens 
comuns, cujo valores se encaixem nos limites fixados em lei. 

(B) O concurso é modalidade de licitação voltada somente para a 
escolha de trabalho técnico. 

(C) O contrato administrativo pode ser alterado 
quantitativamente, para aumentar ou reduzir a atuação do 
contratado, se este expressamente aquiescer. 

(D) A depender do objeto da contratação, na concorrência é 
possível o emprego dos tipos menor preço, melhor técnica e 
a conjugação de técnica e preço.  

(E) O convite é a modalidade de licitação de procedimento mais 
simples, para bens e serviços comuns e a mais utilizada por 
toda a Administração Pública. 

 

36 
A rescisão contratual pode ser considerada o desfazimento do 
contrato durante sua execução, antes do cumprimento total de 
suas obrigações, por inadimplência de uma das partes, pela 
superveniência de eventos que impeçam ou tornem 
inconveniente o prosseguimento do ajuste para uma das partes 
ou pela ocorrência de fatos que acarretem seu rompimento de 
pleno direito.  
A Lei nº 8.666/93 define as formas de rescisão dos contratos 
administrativos. Assinale a opção que não representa forma de 
rescisão de contrato administrativo. 
(A) Ato unilateral da Administração Pública. 
(B) Término do prazo do contrato. 
(C) Ato amigável, por acordo entre as partes. 
(D) Decisão Judicial. 
(E) Caso fortuito. 
 

37 
Sobre as características do contrato administrativo, à luz das 
disposições acerca da Administração Pública, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. O contrato administrativo apresenta cláusulas exorbitantes. 
II. O contrato administrativo é marcado pela imutabilidade. 
III. O contrato administrativo apresenta incompatibilidade total 

com a natureza do contrato de adesão, que possui cláusulas 
obrigatórias. 

Está correto o que se afirma em 
(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I e II, apenas. 
(E) II e III, apenas. 
 

38 
Assinale a opção que apresenta os atributos ou características do 
Poder de Polícia. 
(A) Autoexecutoriedade e facticidade. 
(B) Coercibilidade e forma. 
(C) Facticidade e forma. 
(D) Autoexecutoriedade e coercibilidade. 
(E) Discricionariedade e facticidade. 
 

39 
A Lei que criou a Agência Nacional de Telecomunicações – 
ANATEL – estabeleceu, dentre outros requisitos, que ela teria 
independência administrativa, autonomia financeira e seria 
vinculada ao Ministério das Comunicações.  
Isso significa que a ANATEL é 
(A) uma empresa pública independente. 
(B) uma autarquia especial. 
(C) um ente da Administração Direta. 
(D) um ente da Administração Indireta subordinada ao Poder 

Executivo (Ministério das Comunicações). 
(E) uma paraestatal. 
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40 
De acordo com a Lei nº 8.666/93, que regulamenta o Art. 37, 
inciso XXI, da Constituição Federal, e institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública, a licitação é 
inexigível 
(A) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 
(B) quando não acudirem interessados à licitação anterior e, 

justificadamente, não puder ser repetida a licitação sem 
prejuízo para a administração, mantidas, neste caso, todas as 
condições preestabelecidas. 

(C) em caso de inviabilidade de competição para aquisição de 
materiais que só possam ser fornecidos por empresa ou 
representante comercial exclusivo. 

(D) quando a União tiver de intervir no domínio econômico para 
regular preços ou normalizar o abastecimento. 

(E) em casos de emergência. 
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