
 
 
PROCESSO SELETIVO 
EDITAL Nº 01/2014 

Processo Seletivo para o provimento de cargos para o quadro de colaboradores do Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – SESCOOP, na cidade de Brasília - DF 

CADERNO  DE  QUESTÕES    
 

 

303 – Analista de Compras e Licitações 
 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES. 
 

1 Confira se, além deste CADERNO DE QUESTÕES referente ao cargo escolhido, que contém 50 questões objetivas, 
você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA destinado à marcação das respostas da prova. 

2 Verifique se o seu nome e o número de sua inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Em 
caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal. 

3 Após a conferência, assine seu nome nos espaços próprios do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando, de preferência, 
caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

4 Não dobre, não amasse e nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Ele somente poderá ser substituído caso esteja 
danificado na barra de reconhecimento para leitura óptica. 

5 No CARTÃO-RESPOSTA marque para cada questão a letra correspondente à opção escolhida para a resposta, 
preenchendo todo o espaço compreendido no retângulo à caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Preencha os 
campos de marcação completamente, sem deixar espaços em branco. 

6 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções, identificadas com as letras A, B, C, D e E. 
Apenas uma responde adequadamente à questão. Você deve assinalar apenas uma opção em cada questão. A 
marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

7 O tempo disponível para esta prova é de quatro horas.  

8 Sugerimos que reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações 
assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação. 

9 Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. Você 
somente poderá deixar o local de prova após 01 (uma) hora e 30(trinta) minutos do início da aplicação da prova. 

10 Você será excluído do exame caso utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem 
como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie. 

11 O penúltimo e o antepenúltimo candidato que terminarem a prova deverão ficar na sala até o último candidato entregar 
a prova. O candidato que estiver fazendo a prova por último não é testemunha, e sim a pessoa que está sendo observada. 

 
 

 

 

 NOME DO CANDIDATO:  _________________________________________   

Nº de Inscrição: ________ | RG nº: ___________________ | Sala: ___ | Carteira:____  

GRUPO MAKIYAMA 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto para responder às questões de 01 a 03. 
Mosquitos transgênicos são criados para combater a 
malária 
12/06/2014 - 10h06/ ATUALIZADO 10h06 / POR EDSON CALDAS 

 

Biólogos anunciaram nesta terça-feira, 11, terem 
desenvolvido uma nova arma contra a malária. Eles criaram 
mosquitos geneticamente manipulados para produzir 
principalmente descendentes machos — levando, 
eventualmente, ao desaparecimento da população inteira de 
insetos. 
A técnica produz uma geração de mosquitos transgênicos 
em que 95% são do sexo masculino, enquanto nas 
populações normais o percentual é de 50%. Os resultados 
foram descritos em artigo na revista Nature 
Communications. Logo, restam tão poucas fêmeas que a 
população de mosquitos desaba, reduzindo o risco de que 
os humanos entrem em contato com o parasita da malária 
(transmitido pelas fêmeas). (...) 
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a 
malária mata mais de 600 mil pessoas por ano, sendo as 
principais vítimas crianças pequenas da África subsaariana. 
Resultado de seis anos de trabalho, o método se concentra 
nos mosquitos "Anopheles gambiae", os transmissores mais 
perigosos do parasita da malária. 
Os cientistas injetaram uma parte de enzima de DNA no 
código genético dos embriões de mosquitos machos. 
Basicamente, a modificação parte em pedaços o 
cromossomo X durante a produção de espermatozoides na 
idade adulta. 
Como resultado, quase nenhum espermatozoide funcional 
contém o cromossomo X, que determina descendentes 
fêmeas. Ao contrário, a maior parte dos espermatozoides 
carrega o cromossomo Y, que produz machos. Os 
mosquitos modificados foram testados em cinco jaulas, 
cada uma contendo 50 machos geneticamente modificados 
e 50 fêmeas silvestres normais. 
Em quatro das cinco jaulas, toda a população desapareceu 
em seis gerações devido à falta cada vez maior de fêmeas. 
Os mosquitos machos modificados produziram apenas 
herdeiros machos modificados, que tiveram o mesmo tipo 
de descendentes até que não sobraram mais fêmeas. (...) 
Os cientistas já estão fazendo experimentos na 
natureza com mosquitos "Aedes aegypti", que transmitem a 
dengue, e que foram modificados para gerar descendentes 
que não chegam à idade adulta. Eles sobrevivem durante 
apenas uma semana, enquanto mosquitos normais vivem 
um mês. O Brasil e a Malásia já soltaram nuvens desses 
insetos, e em janeiro o Panamá anunciou que também fará 
o mesmo. 
No entanto, estes programas despertam a preocupação de 
ambientalistas, que chamam atenção para o impacto 
desconhecido de animais geneticamente modificados no 
equilíbrio da biodiversidade. Eles argumentam que se uma 
espécie de mosquito for eliminada de uma região, abriria a 
oportunidade para uma espécie concorrente — e 
potencialmente perigosa — vir à tona. 
< http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2014/06/mosquitos-transgenicos-sao-
criados-para-combater-malaria.html> 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Questão 01 
Leia as assertivas a seguir: 
I Para combater a malária, cientistas conseguiram a 

grande façanha de produzir só mosquitos machos, 
eliminando a população de fêmeas. 

II Essa arma desenvolvida pelos cientistas certamente 
levará ao rápido desaparecimento da população inteira do 
inseto transmissor da malária. 

III Nas populações normais de mosquitos, mais da metade é 
de fêmeas. 

 
NÃO está de acordo com as informações do texto o que se 
afirma em: 
A I e III, apenas. 
B III, apenas. 
C II, apenas. 
D I, apenas. 
E I, II e III. 

Questão 02 
Considerando os testes realizados com mosquitos machos e 
fêmeas em jaulas, assinale a alternativa CORRETA, 
conforme o texto: 
A Antes de colocarem os mosquitos em jaulas, os cientistas 

injetaram uma parte de enzima de DNA diretamente nos 
mosquitos adultos, interferindo na produção de 
espermatozoides. 

B Os testes nas jaulas foram realizados, ao todo, com 
quinhentos mosquitos, sendo apenas a metade deles 
geneticamente modificados. 

C O único problema é que, nesse teste, os mosquitos 
machos modificados ainda produziram fêmeas. 

D Caso permitidos os testes com o mosquito da dengue, 
este não chegaria à idade adulta e viveria apenas um 
mês. 

E Descobriu-se, a partir do espermatozoide do mosquito, 
que os cromossomos X, ao contrário dos Y, produzem 
machos. 

Questão 03 
A partir do texto, pode-se depreender CORRETAMENTE que: 
A É provável que existam outros transmissores da malária 

além do mosquito do gênero "Anopheles gambiae". 
B No Brasil, ainda não é permitida a realização de 

experimentos desse tipo com o mosquito da dengue.  
C Os impactos ambientais que os mosquitos geneticamente 

modificados podem causar no equilíbrio da biodiversidade 
são conhecidos pelos ambientalistas, e por isso, estes se 
preocupam com os testes. 

D A malária é uma doença bacteriana muito perigosa que 
vem acometendo, principalmente, crianças pequenas da 
África subsaariana. 

E Por enquanto, os testes realizados com os mosquitos nas 
jaulas não trouxeram resultados satisfatórios. 

Questão 04 
Analise o trecho a seguir: 
A loucura, objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha 
perdida no oceano da razão; começo a suspeitar que é um 
continente.  

Machado de Assis – O Alienista 

Qual a figura de linguagem predominante no excerto acima? 

A Metonímia. 
B Metáfora. 
C Catacrese. 
D Antonomásia. 
E Antítese. 
 
 
 
 

http://www.nature.com/ncomms/2014/140610/ncomms4977/abs/ncomms4977.html
http://www.nature.com/ncomms/2014/140610/ncomms4977/abs/ncomms4977.html
http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2014/04/mosquitos-transgenicos-contra-dengue-comecam-entrar-em-acao.html
http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2014/04/mosquitos-transgenicos-contra-dengue-comecam-entrar-em-acao.html
http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2014/06/mosquitos-transgenicos-sao-criados-para-combater-malaria.html
http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2014/06/mosquitos-transgenicos-sao-criados-para-combater-malaria.html
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Questão 05 
Analise as afirmativas a seguir: 
I Em seu olhar gelado percebi uma ponta de desprezo.  
II Nas horas de folga lia Drummond.  
III Acho que não fui feliz nos exames.  
IV Coloquei um fio de azeite na sopa.  
 
Assinale a opção que apresenta, CORRETA e 
respectivamente, a classificação das figuras de linguagem 
acima. 
A Metáfora, ironia, sinestesia, catacrese. 
B Metonímia, hipérbole, metáfora, ironia. 
C Catacrese, sinestesia, metonímia, eufemismo. 
D Ironia, paradoxo, catacrese, sinestesia. 
E Sinestesia, metonímia, eufemismo, catacrese. 

Questão 06 
Assinale a alternativa em que a oração esteja escrita de 
maneira CORRETA: 
A A professora fez uma repreenção ao aluno. 
B Se a sua intensão era me magoar, conseguiu! 
C Hoje em dia, existe uma enorme inverção de valores. 
D A conversão das moedas deve ser feita minuciosamente. 
E Os governantes estão pensando em uma nova expanção 

econômica. 

Questão 07 
Assinale a alternativa que apresenta uma palavra com a 
grafia INCORRETA: 
A Tal concessão não será dada a ele. 
B A demissão desse funcionário será imediata. 
C Vou ficar com o carro em remissão da dívida. 
D Tocou a música com muita expressão. 
E Não existe nenhuma excessão nesse caso. 

Questão 08 
____________ haver mais crianças neste parquinho, pois 
ainda _____________ inúmeros brinquedos para serem 
distribuídos a elas. 
 
Assinale a alternativa que completa, CORRETA e 
respectivamente, as lacunas da oração acima. 

A Devem, há 
B Deve, existe 
C Devem, tem 
D Deve, existem 
E Deve, têm 

Questão 09 
Analise as assertivas abaixo: 
I O assunto é apenas entre mim e ti. 
II Mandaram-me entregar este livro. 
III O discurso onde o presidente acusou a oposição causou 

muita polêmica. 
 
O emprego do pronome está CORRETO em: 
A I e II, apenas. 
B II e III, apenas. 
C I e III, apenas. 
D II, apenas. 
E III, apenas. 

Questão 10 
Em qual alternativa o pronome foi colocado em uma posição 
INCORRETA na frase? 
 
A As enfermeiras puseram-se contra o médico. 
B Saiu, deixando-o à porta de casa, sozinho. 
C Tudo se realizou conforme nós tínhamos planejado. 
D Poucos disseram-lhe a verdade. 
E Espero que se sinta confortável em nossa casa. 

 

Questão 11 
Assinale a alternativa que apresenta um erro de concordância 
verbal. 
A Arrombou-se, pela manhã, a casa da vizinha. 
B Precisam-se de pedreiros para esta obra terminar no 

tempo certo. 
C Alugam-se casa e apartamentos de veraneio para 

temporada. 
D Necessita-se de novos funcionários. 
E Espalharam-se, durante o vendaval, todas as folhas pelo 

quintal. 

Questão 12 
Assinale a alternativa em que a oração esteja CORRETA 
quanto à concordância nominal. 
A Ele gostava muito de usar camisas rosas. 
B Minha mãe adora comprar para mim calças cinzas. 
C Os raios ultravioletas são nocivos à saúde. 
D Muitas moças no baile vieram trajadas com vestidos azul-

marinhos. 
E Ele tinha incríveis olhos azul-claros. 

Questão 13 
Assinale a alternativa em que as duas palavras dadas estão 
acentuadas CORRETAMENTE: 
A ambigúo – biônico 
B escrúpulo – náusea  
C ângelical – âncora 
D família – marísco 
E baú – urubú 

Questão 14 
Leia as orações a seguir: 
I Carlos, cuidado com as _____ companhias! (mas/más) 
II A saia que você comprou não está com bom _________. 

(cumprimento/comprimento) 
III _________ foi contratado, já provou suas habilidades. 

(mal/mau) 
 
Completam, CORRETA e respectivamente, as lacunas acima 
os expostos na alternativa: 
A mas – cumprimento – mal 
B más – comprimento – mal 
C más – cumprimento – mau 
D mas – comprimento – mau 
E más – comprimento – mau 
Questão 15 
Analise as orações a seguir: 
I O pai ordenou que o garoto entrasse para dentro 

imediatamente. 
II Todas as professoras foram unânimes na decisão. 
III Amanhã você deve retornar novamente ao trabalho. 
IV Ana deve encarar seus problemas de frente. 
 
Qual vício de linguagem se apresenta majoritariamente nas 
frases acima? 
A Cacofonia. 
B Arcaísmo. 
C Pleonasmo. 
D Vulgarismo. 
E Solecismo. 
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Questão 16 
Identifique a alternativa que completa, CORRETA e 
respectivamente, as frases abaixo, fazendo ou não uso da 
crase. 
I Fui _____ França este ano. 
II Viajarei _____ catorze horas. 
III Voltamos _____ contemplar a lua.  

 
A a / as / à 
B à / às / a 
C à / as / a 
D à / às / à 
E a / às / a 

Questão 17 
Observe as assertivas a seguir.  
I Luiz deve obedecer aos seus pais. 
II Prefiro sair do que ficar em casa. 
III Não me simpatizei com o novo vizinho. 
 
Assinale a alternativa CORRETA quanto à regência verbal. 
A I e II, apenas. 
B I, apenas. 
C II e III, apenas. 
D I, II e III. 
E II, apenas. 

Questão 18 
A respeito da pontuação, qual das alternativas abaixo está 
INCORRETA? 
A Sejam bem-vindos! 
B A que horas devemos estar no cartório? 
C Hoje, começamos a estudar às 15:00 horas. 
D Todos sabiam: ele não seria eleito 
E Jorge, não fale tão alto! 

Questão 19 
Analise as afirmativas a seguir sobre regência nominal: 
I João está aliado ao partido corrupto. 
II O candidato está apto para a função. 
III Somos imunes ao novo vírus. 
IV Cláudio é alheio às necessidades de sua mãe. 
 
Está CORRETO o que se afirma em: 
A I e III, apenas. 
B II e IV, apenas. 
C III e IV, apenas 
D I e II, apenas. 
E I, II, III e IV. 

Questão 20 
Considere as orações a seguir: 
I De modo algum me afastarei de ti. 
II Assim que chegar, encontre-me na sala de reunião. 
III Convidar-me-iam para a festa. 
 
A alternativa que traz, CORRETA e respectivamente, a 
classificação da colocação pronominal das orações acima é: 
A Mesóclise, próclise e ênclise. 
B Mesóclise, ênclise e próclise. 
C Próclise, ênclise e mesóclise. 
D Próclise, mesóclise e ênclise. 
E Ênclise, mesóclise e próclise. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 21 
Cooperativismo é um movimento, filosofia de vida e modelo 
socioeconômico capaz de unir desenvolvimento econômico e 
bem-estar social.  
 
Qual das alternativas abaixo apresenta uma característica 
que vai de encontro aos referenciais fundamentais do 
cooperativismo? 
A Participação democrática. 
B Solidariedade. 
C Parcialidade política. 
D Independência. 
E Autonomia. 

Questão 22 
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 
(Sescoop) foi criado por meio de uma  
 
A medida Provisória. 
B medida Cautelar. 
C associação de trabalhadores de uma mesma categoria. 
D associação de comerciários. 
E liminar. 

Questão 23 
No que diz respeito à Lei 8666/93, que estabelece normas 
gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes 
a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, analise as 
afirmativas que seguem e marque a que apresenta um erro.  
 
A 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. 

B É vedada 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. 

C É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens 
e serviços sem similaridade ou de marcas, características 
e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for 
tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento 
de tais materiais e serviços for feito sob o regime de 
administração contratada, previsto e discriminado no ato 
convocatório. 

D Não será ainda 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. 

E A execução das obras e dos serviços deve programar-se, 
sempre, em sua totalidade, previstos seus custos atual e 
final, porém os prazos de sua execução não 
necessariamente precisarão ser considerados. 

Questão 24 
Qual é a fórmula CORRETA no MS Office Excel 2010 para 
obter a soma das células no intervalo de A3 até K1? 
A =SOMA(A3:K1) 

B =SOMA(A3+K1) 

C =TOTAL(A3:K1) 

D =TOTAL(A3+K1) 

E =SOMA(A3)+K1 
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Questão 25 
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 
(Sescoop) atua em três áreas prioritárias. Assinale a 
alternativa em que elas aparecem de maneira CORRETA e 
completa: 
A Ensino de formação profissional; organização e promoção 

social; monitoramento / desenvolvimento das 
cooperativas. 

B Ensino de formação profissional; combate ao trabalho 
escravo; criação de novas cooperativas. 

C Promoção da sustentabilidade; organização e promoção 
social; monitoramento / desenvolvimento das 
cooperativas. 

D Promoção da sustentabilidade; organização e promoção 
social; criação de novas cooperativas. 

E Ensino de formação profissional; combate ao trabalho 
escravo; monitoramento / desenvolvimento das 
cooperativas. 

Questão 26 
Qual botão abaixo, localizado na Interface do Word 2010, 
deve ser apertado quando se quer aplicar um efeito visual ao 
texto selecionado, como sombra, brilho ou reflexo? 

A  
 

B  
 

C  
 

D  
 

E  
 

Questão 27 

Criado pela Microsoft ele está presente em praticamente 
80% dos computadores do mundo.  Roda em sistemas 
Windows e Mac. A grande vantagem do browser da 
Microsoft é o fato dele já vir instalado no Windows e a 
facilidade de uso. 
 
De qual navegador de internet o texto acima trata? 
A Safari 
B Opera 
C Chrome 
D Internet Explorer 
E Firefox 

Questão 28 
Caso você queira, tanto no Power Point 2010, como no Word 
2010 ou até mesmo no Excel 2010, criar um quadrado ou um 
círculo perfeito (ou restringir as dimensões de outras formas), 
é só manter pressionada a tecla ____________ enquanto 
arrasta. 
A Shift 
B Ctrl 
C Alt 
D Enter 
E Alt Gr 

 
 
 
 
 
 
 

Questão 29 
No que diz respeito ao Sistema S, analise as afirmativas 
abaixo: 
I É o termo que define o conjunto de organizações das 

entidades corporativas voltadas para o treinamento 
profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e 
assistência técnica. 

II Fazem parte do sistema S, entre outros, o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço 
Social do Comércio (Sesc); Serviço Social da Indústria 
(Sesi); e o Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Comércio (Senac).  

III As empresas pagam contribuições às instituições do 
Sistema S com base em alíquotas e essas são fixas, não 
podendo variar em função do tipo do contribuinte. 

 
Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I, II e III. 
B II e III. 
C I e III. 
D I e II. 
E III. 

Questão 30 
Sobre o Decreto-Lei nº 5452 de 1º de maio de 1943, que 
aprova a Consolidação das Leis do Trabalho, assinale a 
alternativa CORRETA: 
A Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá um período 

mínimo de 9 (nove) horas consecutivas para descanso. 
B Será assegurado a todo empregado um descanso 

semanal de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, o 
qual, salvo motivo de conveniência pública ou 
necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o 
domingo, no todo ou em parte. 

C Nos serviços que exijam trabalho aos domingos, inclusive 
quanto aos elencos teatrais, será estabelecida escala de 
revezamento, semestralmente organizada e constando de 
quadro sujeito à fiscalização. 

D Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 
(seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo 
para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 
1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo 
em contrário, poderá exceder de 2 (duas) horas. 

E Nos serviços permanentes de mecanografia (datilografia, 
escrituração ou cálculo), a cada período de 120 (cento e 
vinte) minutos de trabalho consecutivo corresponderá um 
repouso de 20 (vinte) minutos não deduzidos da duração 
normal de trabalho. 

Questão 31 
São tipos de licitação utilizados para a compra de bens e 
serviços: 
A Melhor classificação, menor tempo, tempo e 

classificação. 
B Menor prazo, melhor empenho, empenho e prazo. 
C Menor preço, melhor garantia, garantia e preço. 
D Melhor técnica, menor tempo, tempo e técnica. 
E Menor preço, melhor técnica, técnica e preço. 

Questão 32 
Quais são os dois componentes que, reunidos, na elaboração 
dos orçamentos de obras determinam o seu preço final? 
A Os custos diretos e as Bonificações e Despesas Indiretas. 
B Os custos indiretos e as Bonificações de Ativo Circulante. 
C Os custos diretos e as Bonificações por Dividendos. 
D As despesas e as Taxas Anuais de Depreciação. 
E As despesas e as Bonificações Concedidas. 
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Questão 33 
Analise as afirmativas a seguir. 
 
São fases internas de uma licitação: 
I Abertura do processo administrativo. 
II Pesquisa de mercado. 
III Elaboração do edital ou convite. 
IV Homologação. 
 
Está CORRETO o que se afirma em: 
A I e II, apenas. 
B II e III, apenas. 
C I, II e III, apenas. 
D I, III e IV, apenas. 
E II, III e IV, apenas. 

Questão 34 
São anexos que podem constar em um edital de uma 
licitação, EXCETO o descrito em: 
A Memorial descritivo, projeto básico ou executivo 

(descrição clara e pormenorizada do objeto licitado, com 
detalhamento suficiente à correta elaboração da proposta 
comercial). 

B Minuta do contrato (principais cláusulas, preâmbulo com 
a identificação das partes, objeto contratual, obrigações 
da contratada e da contratante, execução do objeto, etc). 

C Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e 
preços unitários (no caso de obras e serviços de 
engenharia). 

D Modelos de declarações, normas, regulamentos, outros 
documentos complementares exigidos no edital etc. 

E Disposições gerais (local para exame e aquisição do 
projeto básico; informações e horários para obtenção de 
esclarecimentos; horário de funcionamento da 
administração; legislação vigente; observações peculiares 
à licitação, etc). 

Questão 35 
É o ato pelo qual a comissão de licitação considera o licitante 
vencedor apto a ser contratado pela administração pública. 
 
O excerto acima diz respeito ao(à): 
A Adjudicação. 
B Habilitação. 
C Classificação. 
D Homologação. 
E Empenho e contratação. 

Questão 36 
Baseando-se no previsto pela lei 8666/93 sobre as 
prerrogativas inerentes ao contrato administrativo, pode-se 
afirmar que a Administração pode: 
A Aplicar sanções somente nos casos de inexecução 

parcial do ajuste. 
B Fiscalizar a execução do contrato, desde que se trate da 

fase inicial de execução do objeto. 
C Rescindir, unilateralmente e a qualquer tempo, o contrato 

administrativo, sem que para isso tenha que justificar tal 
decisão. 

D Modificar, unilateralmente, o contrato para melhor 
adequação às finalidades do interesse público, ainda que 
para tanto seja necessário restringir direitos do 
contratado. 

E Em se tratando de serviços essenciais, ocupar 
provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços 
vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da 
necessidade de acautelar apuração administrativa de 
faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese 
de rescisão do contrato administrativo. 

 
 

Questão 37 
Considerando o previsto pela lei 8666/93, a respeito das 
sanções administrativas no âmbito da licitação e do contrato 
administrativo, pode-se afirmar que: 
A A penalidade de advertência não é aplicável para o caso 

de inexecução parcial ou total do contrato. 
B No caso de aplicação da penalidade de multa, a 

Administração fica impedida de rescindir unilateralmente 
o contrato pelo mesmo motivo. 

C A pena de suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a Administração 
será superior a 4 (quatro) anos. 

D O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o 
contratado à multa de mora, na forma prevista no 
instrumento convocatório ou no contrato. 

E A aplicação da penalidade de multa pode ser aplicada de 
forma discricionária pelo contratante, visto que não 
depende de processo administrativo. 

Questão 38 
A respeito da licitação e do contrato administrativo, 
considerando o previsto pela lei 8666/93, assinale a 
alternativa CORRETA. 
A A minuta do contrato a ser firmado entre a Administração 

e o licitante vencedor, facultada a sua juntada no edital ou 
ato convocatório da licitação, deve ser parte integrante do 
processo licitatório. 

B A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o 
impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito 
em julgado da decisão a ela pertinente. 

C A Administração Pública pode descumprir as normas e 
condições do edital ao qual se acha estritamente 
vinculada. 

D Ainda que inabilitado, o licitante não está impedido de 
participar das fases subsequentes do processo licitatório. 

E O licitante pode desistir da proposta apresentada a 
qualquer tempo do processo licitatório. 

Questão 39 
Assinale a alternativa CORRETA, conforme matéria exposta 
na lei 8666/93 sobre licitação e contrato administrativo. 
A 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. 

B A licitação deve ser sigilosa, assim como o conteúdo das 
propostas, de modo que os atos de seu procedimento 
sejam restritos aos participantes. 

C É lícito estabelecer preferências ou distinções no 
processo licitatório em razão da naturalidade ou da sede, 
ou domicílio dos licitantes. 

D O procedimento licitatório da lei caracteriza ato 
administrativo informal, seja ele praticado em qualquer 
esfera da Administração Pública. 

E Dentre outros, os serviços de publicidade não devem ser 
submetidos às normais gerais de licitação. 

Questão 40 
Para estar de acordo 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, o processo licitatório deve garantir a 
observância do princípio constitucional do(a): 
A Eventualidade. 
B Contraditório. 
C Consunção. 
D Isonomia. 
E Dispositivo. 
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Questão 41 
Baseando-se em seus conhecimentos acerca dos limites e da 
dispensa da licitação, nos termos da lei 8666/93, assinale a 
alternativa CORRETA. 
A É dispensável a licitação para contratação de profissional 

de qualquer setor artístico, diretamente ou através de 
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica 
especializada ou pela opinião pública. 

B É inexigível a licitação na contratação de fornecimento ou 
suprimento de energia elétrica e gás natural com 
concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as 
normas da legislação específica. 

C É dispensável a licitação quando não acudirem 
interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, 
não puder ser repetida sem prejuízo para a 
Administração, mantidas, neste caso, todas as condições 
preestabelecidas. 

D É inexigível a licitação quando a União tiver que intervir 
no domínio econômico para regular os preços ou 
normalizar o abastecimento. 

E É inexigível a licitação nos casos de guerra ou grave 
perturbação da ordem. 

Questão 42 
Segundo a lei 10520/02, a fase externa do pregão deve ser 
iniciada com a convocação dos interessados e observar 
algumas regras, dentre as quais NÃO podemos considerar 
corretamente: 
A Do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a 

indicação do local, dias e horários em que poderá ser lida 
ou obtida a íntegra do edital. 

B Cópias do edital e do respectivo aviso serão colocadas à 
disposição de qualquer pessoa para consulta e 
divulgadas na forma da legislação específica. 

C O prazo fixado para a apresentação das propostas, 
contado a partir da publicação do aviso, não será inferior 
a 8 (oito) dias úteis. 

D No dia, hora e local designados, será realizada sessão 
pública para recebimento das propostas, devendo o 
interessado, ou seu representante, identificar-se e, se for 
o caso, comprovar a existência dos necessários poderes 
para formulação de propostas e para a prática de todos 
os demais atos inerentes ao certame. 

E Para julgamento e classificação das propostas, será 
adotado o critério de maior preço, observados os prazos 
máximos para fornecimento, as especificações técnicas e 
parâmetros máximos de desempenho e qualidade 
definidos no edital. 

Questão 43 
O princípio da ___________, consagrado pela Lei nº 10.520, 
de 2002, como um dos norteadores de licitações na 
modalidade pregão, busca simplificar procedimentos, de 
rigorismos excessivos e de formalidades desnecessárias. As 
decisões, sempre que possível, devem ser tomadas no 
momento da sessão. 
Preenche CORRETAMENTE a lacuna acima, o termo 
apresentado em: 
A probidade 
B celeridade 
C vinculação 
D publicidade 
E legalidade 
 
 
 
 
 
 

Questão 44 
Considerando o previsto pela lei 8666/93, sobre os prazos de 
protocolo e julgamento da impugnação de edital, pode-se 
afirmar que o pedido deve ser protocolado até 
A 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos 

envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar 
e respondê-la em até 2 (dois) dias úteis. 

B 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura dos 
envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar 
e respondê-la em até 3 (três) dias úteis. 

C 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos 
envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar 
e respondê-la em até 2 (dois) dias úteis. 

D 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos 
envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar 
e respondê-la em até 3 (três) dias úteis. 

E 10 (dez) dias antes da data fixada para abertura dos 
envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar 
e respondê-la em até 5 (cinco) dias úteis. 

Questão 45 
Analise as assertivas a seguir: 
I Toda aquisição remunerada de bens para fornecimento 

de uma só vez ou parceladamente. 
II Toda transferência de domínio de bens a terceiros. 
III Garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas 

por empresas em licitações e contratos. 
IV É feita pelos órgãos e entidades da Administração, pelos 

próprios meios. 
 

As definições acima, de acordo com o previsto pela lei 
8666/93, correspondem, CORRETA e respectivamente, ao 
explicitado na alternativa: 
A Alienação; Compra; Tarefa; Execução Direta. 
B Serviço; Alienação; Seguro-Garantia; Execução Direta. 
C Compra; Alienação; Seguro-Garantia; Execução Direta. 
D Compra; Alienação; Seguro-Garantia; Execução Indireta. 
E Tarefa; Seguro-Garantia; Alienação; Empreitada Integral. 

Questão 46 
Sobre a utilização das modalidades licitatórias pelas 
entidades do Sistema ―S‖, analise as assertivas a seguir: 
I Compete às entidades do Sistema “S” avaliar a 

conveniência e oportunidade de adotar a modalidade 
licitatória pretendida, quando para o caso concreto for 
possível a opção entre mais de uma modalidade.  

II A discricionariedade das entidades do Sistema “S” não 
pode ser confundida com a renúncia em todo e qualquer 
caso à utilização da modalidade pregão, 
reconhecidamente mais vantajosa e que confere maior 
celeridade aos processos licitatórios.  

III Considerando o princípio da eficiência constante no artigo 
37 da Constituição Federal, bem como o objetivo 
primordial da licitação, que é o de obter a proposta mais 
vantajosa para a administração, é recomendável às 
entidades do Sistema “S” utilizar a modalidade licitatória 
pregão, sempre que possível, e preferencialmente na 
forma eletrônica, para a aquisição de bens e serviços 
comuns, ressaltando que a não utilização dessa 
modalidade deve ser justificada pela entidade nos autos 
do processo. 

 
Está CORRETO o que se afirma em: 
A I, II e III. 
B I, apenas. 
C II, apenas. 
D I e II, apenas. 
E II e III, apenas. 
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Questão 47 
As entidades do Sistema ―S‖ não são obrigadas a seguir as 
regras da lei 8666/93 nas suas licitações e contratos. Em 
contrapartida, a exigência de que a lei 8666/93 seja 
observada por entidades desse mesmo Sistema, pode ser 
justificada nos seguintes casos:  
A Para evitar o fracionamento de despesas, ou no caso das 

contratações de terceirizados para a área-fim. 
B Para evitar o fracionamento de despesas, ou no caso de 

ausência de regra específica no regulamento próprio da 
entidade.  

C Ausência de regra específica no regulamento próprio da 
entidade ou existência, no mesmo regulamento, de 
dispositivo que contrarie os princípios gerais da 
Administração Pública.  

D Na impossibilidade de definir precisamente o objeto a ser 
adquirido, com todos os elementos necessários à sua 
caracterização, ou para evitar o fracionamento de 
despesas. 

E Quando as entidades do Sistema ―S‖ forem obrigadas a 
aderir à ata de registro de preço relativa a certame 
licitatório realizado por órgão da administração pública, 
ou no caso das contratações de terceirizados para a 
área-fim. 

Questão 48 
Em atendimento ao princípio da eficiência, sempre que se 
mostrar adequado e mais vantajoso, as entidades do Sistema 
“S” deverão utilizar o Sistema de Registro de Preços (SRP) 
nas aquisições cujas características do bem ou serviço 
atendam aos seguintes pressupostos: quando for mais 
conveniente que a aquisição demande entrega ou 
fornecimento parcelado; quando, pelas características do bem 
ou do serviço, houver a necessidade de aquisições 
frequentes; e quando não for possível estabelecer, 
previamente, o quantitativo exato para o atendimento das 
necessidades.  
Na linha do exposto acima, é importante assinalar que o 
registro de preço deverá sempre ser precedido de 
A tomada de preços ou de convite. 
B consórcio ou de contratação. 
C leilão ou de pregão. 
D pregão ou de convite. 
E concorrência ou de pregão. 

Questão 49 
Precedidos ou não por certame licitatório, os procedimentos 
de aquisições de bens e serviços devem ser instruídos, de 
forma a estabelecer subsídio à estimativa do custo do objeto 
a ser contratado, à definição dos recursos necessários para a 
cobertura das despesas contratuais e à análise de 
adequabilidade das propostas ofertadas, por: 
A Qualificação econômica. 
B Memorial descritivo. 
C Habilitação jurídica. 
D Pesquisa de preços. 
E Aditamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 50 
O jogo de planilhas é uma prática que consiste em cotar 
preços baixos para itens que os licitantes sabem de antemão 
que serão de pouca utilização e preços altos para itens de 
muita utilização, de forma a obter o menor valor global na 
licitação. No decorrer da execução do contrato, a empresa 
vencedora executa mais os itens para os quais apresentou 
maior preço. Considerando os quantitativos efetivamente 
utilizados, ao final da execução fica constatado que o valor 
total pago pela contratante à empresa vencedora do certame 
não foi necessariamente o mais vantajoso para a entidade, 
quando este se evidencia maior do que se fosse executado 
pelas outras empresas participantes do certame. 
 
Com o objetivo de evitar a prática descrita acima, as 
comissões de licitação de entidades do Sistema ―S‖ devem 
realizar um(a): 
A Elaboração orçamentária dos itens a serem contratados 

que descreva se o fornecedor do bem ou serviço atende 
fielmente às necessidades da entidade na execução do 
contrato. 

B Estudo de ―pesos‖ dos itens a serem contratados que 
reflita a real frequência de utilização de um determinado 
bem ou serviço. 

C Balanço contábil dos itens a serem contratados que reflita 
a real urgência pela aquisição de um determinado bem ou 
serviço. 

D Levantamento dos itens a serem contratados que indique 
se a aquisição demanda entrega ou fornecimento 
parcelado. 

E Planejamento de fracionamento de despesas de acordo 
com a natureza do bem ou serviço licitado. 
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PROVA DISCURSIVA/ESTUDO DE CASO 

 

ORIENTAÇÕES:  

 A Prova Discursiva/Estudo de Caso deverá ser realizada dentro do período de 04 (quatro) horas, 

determinado para a realização das Avaliações de Conhecimentos, que abrange a realização da Prova 

Objetiva, a transcrição das respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a Folha de 

Respostas e transcrição da folha de rascunho da Discursiva/Estudo de Caso para a folha definitiva, de 

modo que não será fornecido, em nenhuma hipótese, tempo suplementar. 

 A ortografia utilizada deverá estar em conformidade com o Acordo Ortográfico vigente no país. 

 A Folha de Prova Discursiva/Estudo de Caso que será corrigida é identificada somente com o 

número de inscrição do candidato. O candidato que se identificar na folha de prova será 

automaticamente eliminado. 

 Será considerada fora do tema, recebendo nota zero, a Prova Discursiva/Estudo de Caso que fugir 

completamente ao assunto proposto pelo tema da prova, ou apresente como tema outro assunto 

sugerido por algum outro texto constante da prova. 

 A resposta deverá conter 30 (trinta) linhas, no mínimo, e 50 (cinquenta) linhas, no máximo.  

 O título da Discursiva/Estudo de Caso não será contado como linha de redação. 

 Nos casos em que o candidato fizer cópia do tema proposto (enunciado) ou de parte dele, o 

número de linhas correspondente à cópia será descontado. Se as linhas restantes não somarem, no 

mínimo, 30 (trinta) linhas, a Discursiva/Estudo de Caso receberá nota zero. 

 Receberá nota zero, ainda: a Discursiva/Estudo de Caso em versos; a Discursiva/Estudo de Caso 

que não apresentar, no mínimo, 30 (trinta) linhas, sem contar o título; a Discursiva/Estudo de Caso 

escrita a lápis; e a Discursiva/Estudo de Caso que fugir às orientações dadas no caderno de provas. 

 Os itens avaliados e as formas de pontuação da Discursiva/Estudo de Caso estão disponíveis no 

item 2. Avaliação de Conhecimentos do Comunicado de Abertura de Processo Seletivo. 
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 T E M A  D E  R E D A Ç Ã O

 
 
 

Tendo em vista a importância social do cooperativismo, discorra sobre licitação aplicada aos Serviços Sociais 

Autônomos, abordando: o conceito de licitação, modalidades (segundo o Regulamento de Licitações e Contratos do 

SESCOOP), tipos, exceções à regra licitatória (Contratação Direta – Dispensa e Inexigibilidade de Licitação) e 

responsáveis pela condução do procedimento licitatório. 

 
 
 
 
 

 

REDAÇÃO - RASCUNHO 

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.  
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37.  

38.  

39.  

40.  

41.  

42.  

43.  

44.  

45.  

46.  

47.  

48.  

49.  

50.  
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FOLHA DE RASCUNHO 

O Candidato poderá levar esta folha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO DO GABARITO 

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 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
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Reservados todos os direitos. É proibida a publicação ou reprodução 

total ou parcial deste documento, sob quaisquer formas ou sob 
quaisquer meios, sem permissão expressa do Grupo Makiyama. 

 

 

 
 
 


