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Execução:
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CADERNO DE PROVAS

TÉCNICO ADMINISTRATIVO
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES GERAIS
 Você recebeu do fiscal de sala os materiais: caderno de
provas e cartão-resposta.
 A prova terá duração de 03 (três) horas, incluindo o tempo
de preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
 O prazo mínimo de permanência na sala é de 01 (uma) hora.
 Autorizado o início da prova, verifique se este caderno
contém questões objetivas de conhecimentos específicos e
questões de informática.

ou pagers, e/ou se comunicar com outro candidato;
e) Faltar com respeito com qualquer membro da equipe de

aplicação das provas, autoridades presentes e/ou outros
candidatos;
f) Fazer anotação de informações relativas às suas respostas

em qualquer outro meio que não o permitido neste Edital;
g) Descumprir as instruções contidas no CADERNO DE

PROVAS e no CARTÃO-RESPOSTA;

 Verifique se o material está em ordem, e se o seu nome,
CPF e número de inscrição conferem com os que aparecem
no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, comunique
imediatamente o fiscal.

h) Recusar-se a entregar o CADERNO DE PROVAS e o

 Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso esteja
incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal de sala que o
substitua, não cabendo reclamações posteriores nesse
sentido. O candidato deverá verificar, ainda, se o cargo em
que se inscreveu se encontra devidamente identificado no
Caderno de Prova.

Respostas;

 Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para cada
uma das questões objetivas, são apresentadas quatro
alternativas (A, B, C, D) e somente uma delas corresponde à
alternativa correta. Assinale UMA RESPOSTA; a marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das
respostas esteja correta.

l) For surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular

 No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que
correspondem às respostas corretas deve ser realizada
com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma
contínua e densa, cobrindo todo o espaço compreendido
pelos círculos. A leitora óptica é sensível a marcas escuras,
portanto, preencha os campos de marcação completamente.
Exemplo:

 Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e nem a
prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova. Cabe,
exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da
questão e decidir a resposta.

 O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira
responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma
haverá substituição dele por erro do candidato.
 Não serão computadas questões não respondidas nem
questões que contenham mais de uma resposta (mesmo
que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda
que legível.
 CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque, não
amasse, não dobre, não suje, pois ele é insubstituível.
 SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o candidato
que, durante a realização das provas:
a) Retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem

a devida autorização;
b) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a

execução de quaisquer questões/itens das provas;
c) Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a

sua realização;
d) Utilizar-se

de régua de cálculo, livros,
calculadoras e/ou equipamento similar, dicionário,
notas e/ou impressos que não forem
expressamente permitidos, gravador, receptor e/

CARTÃO-RESPOSTA ao término do tempo destinado à sua
realização;
i) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartãoj) Não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender ao

procedimento de coletar sua impressão digital;
k) Perturbar de qualquer modo, a ordem dos trabalhos,

incorrendo em comportamento indevido;
e/ ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das
provas, mesmo que o aparelho esteja desligado.
 Não será permitida, também, a utilização de telefone celular
ao final das provas, enquanto estiver dentro da unidade de
aplicação destas.

 O candidato somente poderá se retirar do local de prova a
partir dos 60 (sessenta) minutos, ou seja 01(uma) hora após
o seu início devendo obrigatoriamente entregar o CADERNO
DE PROVAS e CARTÃO–RESPOSTA. Está permitido levar
apenas o rascunho do gabarito que se encontra na última
página do caderno de prova. Após decorridos 120 minutos de
provas, ou seja, 02(duas) horas, o candidato poderá levar o
CADERNO DE PROVA.
 Após a realização da prova, o candidato deverá sair
imediatamente das instalações físicas do local da prova,
não sendo mais permitido a utilização dos sanitários.
 Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois
deverão entregar as provas e sair da sala, simultaneamente.
 Da análise de recursos resultar anulação de item integrante
de prova, a pontuação correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem
recorrido.
O gabarito preliminar da prova estará disponível em
12/01/2020, a partir das 17h, na página da Unoesc e da
Prefeitura Municipal de Vargem Bonita.
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LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 01
Assinale a opção em que a regência verbal está
de acordo com a norma culta da língua
portuguesa:
a) Todos aspiravam o cargo com maior salário.
b) O candidato esqueceu dos documentos.
c) Preferia mais estar em uma sala confortável do
que nesta.
d) Todos obedeceram ao edital deste concurso.
QUESTÃO 02
Dentre as frases a seguir, em quais a vírgula foi
empregada corretamente?
I.
Viajou no feriado, foi à praia com os
novos amigos.
II.
A prefeitura ressaltou, a chamada dos
concursados imediatamente.
III.
Os candidatos chegaram cedo, e a sala
estava fechada.
IV.
Muitas vezes, o candidato encontra-se
nervoso.
a) II e IV.
b) I, II e III.
c) I, III e IV.
d) II e III.
QUESTÃO 03
Analise as palavras nas frases quanto às
recomendações da norma culta sobre
acentuação gráfica.
I. Após ler o edital, adquiri uma apostila com
os conteúdos da prova.
II. Os candidatos mantêm postura adequada
também quanto ao uso de aparelho
telefônico.
III. O candidato mantém postura adequada
também quanto ao uso de aparelho
telefônico.
IV. Referente à prova, ninguém poderá lê-la
antes da hora.
Assinale a alternativa que contém apenas
assertivas corretas:
a) I, II e III.
b) II, III e IV.
c) I, III e IV.
d) I, II, III e IV.
QUESTÃO 04
Assinale a opção em que todas as palavras
estão grafadas de acordo com as normas
ortográficas da língua portuguesa.

a)
b)
c)
d)
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Paralizia, através, talvez, altivez.
Previlégio, japonesa, estágio, presságio.
Mexer, hesitar, descanço, atrazo.
Exceção, gesto, jeito, extinção.

QUESTÃO 05
I. Assinale
a
opção
que
preenche
corretamente as lacunas nas frases a
seguir.
II. As candidatas estavam .............................
nervosas durante a prova.
III. .......................... muitos anos que não há
concurso público para minha função.
IV. ........................... poucos candidatos para
aquela vaga de advogado.
V. Levarei
a
ata
de
presença
..................................... às provas.
a) Meias – Faz – Havia – anexas
b) Meio – Fazem – Haviam – anexa
c) Meio – Faz – Havia – anexa
d) Meias – Faz – Haviam – anexas
MATEMÁTICA
QUESTÃO 06
Um digital influencer postou um vídeo sobre
sua rotina de alimentação e malhação diária em
uma de suas redes sociais. O número de
visualizações desse vídeo, depois de ser
postado, foi monitorado mensalmente e é
representado pela tabela a seguir:
Tempo (meses) Número de visualizações
0
75
1
525
2
3.675
3
25.725
Sendo V(t) o número de visualizações depois
de t meses, qual modelo representa o número
de visualizações, em função do tempo, nos três
primeiros meses após a postagem do vídeo?
a) 𝑉(𝑡) = 75 + 450𝑡
b) 𝑉(𝑡) = 75 + (450)𝑡
c) 𝑉(𝑡) = 75 ∙ (7)𝑡
d) 𝑉(𝑡) = 75 ∙ (5)𝑡
QUESTÃO 07
Com relação ao círculo trigonométrico, analise
as afirmações a seguir:
I. O ângulo 𝜽 = 𝟓𝝅⁄𝟏𝟐 radianos, ao ser
convertido para graus, torna-se 𝜽 = 𝟕𝟓°.
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II. Os valores de 𝐜𝐨𝐬(𝟏𝟖𝟎°) e 𝒔𝒆𝒏(𝟏𝟖𝟎°) são,
respectivamente, -1 e 0.
III. Se 𝒔𝒆𝒏(𝜶) = 𝟏⁄𝟐 e 𝐜𝐨𝐬(𝜶) = √𝟑⁄𝟐, então
𝒕𝒈(𝜶) = √𝟑⁄𝟑.
É correto o que se afirma apenas em:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) I, II e III.
QUESTÃO 08
Os números complexos ou imaginários
surgiram após tentativas de resolução de
equações de segundo e terceiro graus em que
os matemáticos se deparavam com a raiz
quadrada de números negativos, que não
podem ser expressas no conjunto dos
números reais. Sendo assim, passou-se a
denotar essas raízes usando a letra “i”, em que
𝒊 = √−𝟏. No contexto dos números complexos
é correto afirmar que:
a) 𝑖 16 = 1.
b) √−36 = 36𝑖.
c) No número complexo 𝑧 = 14 + 3𝑖, a parte real
é 3 e a parte imaginária é 14.
d) O número 𝑧 = −4 − 3𝑖 é um número
imaginário puro.
QUESTÃO 09
A tabela a seguir apresenta os dados da idade
mediana da população brasileira entre os anos
1980 e 2015, sendo que os dados a partir de
2020 são projetados.
Ano Idade mediana Ano Idade mediana
1980
20,2
2015
31,2
1985
21,2
2020
33,5
1990
22,4
2025
35,8
1995
23,9
2030
37,9
2000
25,3
2035
39,9
2008
27,9
2040
42,0
2010
28,8
2045
44,2
Os mesmos dados da tabela
representados no gráfico a seguir:

estão

Com base nos dados apresentados na tabela e
no gráfico pode-se afirmar que
a) A idade mediana da população brasileira está
aumentando a cada ano, apresentando
pequenos intervalos de decrescimentos entre
os anos 1980 e 2015.
b) Considerando que o crescimento da idade
mediana da população entre os anos 2000 e
2008 foi linear, então a idade mediana da
população brasileira em 2005 era de 26,1
anos.
c) Considerando que a taxa de variação da idade
mediana da população entre 2040 e 2045 se
mantenha constante, então a idade mediana
da população brasileira em 2050 será de 46,6
anos.
d) A taxa média de variação da idade mediana da
população brasileira entre 1980 e 1985 foi de
0,2 ano por ano.
QUESTÃO 10
Júnior e João estão pagando a conta após
fazerem um lanche em uma lanchonete. Júnior
comeu um pastel e tomou um suco de laranja,
sendo que o valor total de sua conta foi de R$
5,40. João comeu dois pastéis e tomou um
suco de laranja, e o valor total de sua conta foi
de R$ 8,20. Qual é o valor de cada pastel nessa
lanchonete?
a) R$ 2,60.
b) R$ 2,70.
c) R$ 2,80.
d) R$ 2,90.
LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11
Segundo a Lei Orgânica do Município de
Vargem Bonita, cabe à Câmara, com a sanção
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do prefeito, dispor sobre todas as matérias de
competência do município e, especialmente:
a) Autorizar a alienação de bens imóveis.
b) Fixar os subsídios e a verba de representação
do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores.
c) Eleger sua mesa, bem como destituí-la na
forma regimental.
d) Conceder licença aos vereadores, por motivo
de saúde, para tratar de interesse particular, ou
missão temporária.
QUESTÃO 12
Segundo a Lei Orgânica do Município de
Vargem
Bonita,
ao
prefeito
compete,
privativamente:
a) Exercer a orientação, coordenação e
supervisão dos órgãos e entidades da
administração municipal na área de sua
competência.
b) Expedir instruções para execução de leis,
regulamentos e decretos.
c) Decretar desapropriação e instituir servidões
administrativas.
d) Autorizar a constituição de consórcio com
outros municípios.
QUESTÃO 13
Conforme o Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos para os Servidores da Prefeitura
Municipal de Vargem Bonita, é Cargo em
Comissão e as funções executivas de
confiança:
a) Conjunto de funções e responsabilidades
definidas
com
base
na
estrutura
organizacional,
serão
exercidos,
preferencialmente, por servidores ocupantes
de cargos de carreira técnica ou profissional,
lotados no município.
b) Conjunto de funções e responsabilidades
definidas
com
base
na
estrutura
organizacional,
serão
exercidos,
obrigatoriamente, por servidores ocupantes de
cargos de carreira técnica ou profissional,
lotados no município.
c) Conjunto de funções e responsabilidades,
criado por lei, com denominação e
vencimentos pagos pelos cofres públicos e
acessível a todo brasileiro.
d) Conjunto de funções e responsabilidades
definidas
com
base
na
estrutura
organizacional,
serão
exercidos,
preferencialmente, por servidores ocupantes
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de cargos de carreira técnica ou profissional,
lotados no município, estado ou União.
QUESTÃO 14
Nos termos do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Vargem Bonita, é
correto afirmar:
a) A critério da Administração, poderá ser
concedida ao servidor efetivo licença para
tratar de assuntos particulares pelo prazo de
até dois anos consecutivos sem prejuízo da
remuneração.
b) A critério da Administração, poderá ser
concedida ao servidor efetivo licença para
tratar de assuntos particulares pelo prazo de
até dois anos consecutivos e sem
remuneração.
c) A cada dois anos de exercício, o servidor faz
jus a uma licença remunerada como prêmio
por assiduidade às suas funções pelo período
de três meses consecutivos.
d) Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor
ausentar-se do serviço por 30 dias
consecutivos em razão de seu casamento.
QUESTÃO 15
Nos termos do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Vargem Bonita, sobre
provimento dos cargos públicos é correto
afirmar:
a) Admissão é o ato decorrente da contratação
de servidor municipal, em caráter permanente,
para funções de excepcional interesse do
município.
b) Reintegração é o reingresso no serviço público
de funcionário demitido ou exonerado, sem
ressarcimento de prejuízos.
c) Readmissão é a reinvestidura do servidor no
cargo anteriormente ocupado ou no cargo
resultante de sua transformação, quando
invalidada a sua exoneração, por decisão
administrativa ou judicial, com ressarcimento
de todas as vantagens.
d) A nomeação é feita em caráter efetivo, quando
decorrente de concurso público, e em
comissão, para cargos declarados em lei de
livre nomeação e exoneração.
ESPECÍFICAS
QUESTÃO 16
Segundo a Constituição Federal, assinale a
alternativa incorreta.
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a) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém
nela pode penetrar sem consentimento do
morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante
o dia, por determinação policial.
b) É assegurada, nos termos da lei, a prestação
de assistência religiosa nas entidades civis e
militares de internação coletiva.
c) São invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o
direito à indenização pelo dano material ou
moral decorrente de sua violação.
d) Todos podem reunir-se pacificamente, sem
armas, em locais abertos ao público,
independentemente de autorização, desde
que não frustrem outra reunião anteriormente
convocada para o mesmo local, sendo apenas
exigido prévio aviso à autoridade competente.
QUESTÃO 17
Segundo a Constituição Federal, não
privativo de brasileiro nato o cargo:
a) Da carreira diplomática.
b) De governador do estado.
c) De oficial das Forças Armadas.
d) De ministro do Supremo Tribunal Federal.

é

QUESTÃO 18
Segundo a Constituição Federal, a União
entregará do produto da arrecadação dos
impostos sobre renda e proventos de qualquer
natureza e sobre produtos industrializados
49%, dois quais serão destinados para o Fundo
de Participação dos Munícipios:
a) Trinta e dois inteiros e cinco décimos por
cento.
b) Vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento.
c) Quinze inteiros e cinco décimos por cento.
d) Vinte e sete inteiros e cinco décimos por cento.
QUESTÃO 19
Segundo a Constituição Federal, é correto
afirmar que compete ao Município, exceto:
a) Criar, organizar e suprimir distritos, observada
a legislação estadual.
b) Promover, no que couber, adequado
ordenamento
territorial,
mediante
planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano.
c) Exercer a classificação, para efeito indicativo,
de diversões públicas e de programas de rádio
e televisão.
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d) Organizar e prestar, diretamente ou sob
regime de concessão ou permissão, os
serviços públicos de interesse local, incluído o
de transporte coletivo, que tem caráter
essencial.
QUESTÃO 20
Segundo a Constituição Federal, é correto
afirmar que, sem prejuízo de outras garantias
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
a) Cobrar tributos antes de decorridos 120 dias
da data em que tenha sido publicada a lei que
os instituiu ou aumentou.
b) Livros,
jornais,
cadernos,
fonogramas
nacionais ou estrangeiros, periódicos e o papel
destinado à sua impressão.
c) Patrimônio, renda ou serviços dos partidos
políticos, com exceção de suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das
instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os
requisitos da lei.
d) Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas
ou bens, por meio de tributos interestaduais ou
intermunicipais, ressalvada a cobrança de
pedágio pela utilização de vias conservadas
pelo Poder Público.

QUESTÃO 21
O direito real de gozo, de natureza pública,
instituído sobre imóvel de propriedade alheia,
com base em lei, por entidade pública ou por
seus delegados, em favor de um serviço
público ou de um bem afetado, a fim de
utilidade pública, chama-se:
a) Desapropriação direta.
b) Desapropriação indireta.
c) Servidão administrativa.
d) Limitação privada.
QUESTÃO 22
Os elementos do ato administrativo são:
a) Sujeito,
Objeto,
Forma,
Publicidade,
Finalidade e Motivo.
b) Sujeito, Objeto, Forma, Finalidade e Motivo.
c) Sujeito, Forma, Finalidade e Motivo.
d) Objeto, Forma, Finalidade e Motivo.
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QUESTÃO 23
Referente aos contratos administrativos,
sujeitos ao direito público, assinale a
alternativa em que constam os tipos de
contratos possíveis.
a) A concessão de serviço público, a de obra
pública, a de uso de bem público, o contrato de
prestação ou locação de serviços, o de
fornecimento, o de empréstimo público, o de
função pública.
b) A concessão de serviço público, a de obra
pública, a de uso de bem público, a concessão
patrocinada, a concessão administrativa (as
duas últimas como formas de parcerias
público-privadas), o contrato de prestação ou
locação de serviços, o de obra pública, o de
fornecimento, o de empréstimo público, o de
função pública.
c) A concessão de serviço público, a de obra
pública, a de uso de bem público, o contrato de
prestação ou locação de serviços, o de obra
pública, o de fornecimento, o de empréstimo
público, o de função pública, com exceção da
concessão patrocinada e a concessão
administrativa.
e) A concessão de serviço público, a de uso de
bem público, a concessão patrocinada, a
concessão administrativa (as duas últimas
como formas de parcerias público-privadas), o
contrato de prestação ou locação de serviços,
o de obra pública, o de fornecimento, o de
função pública.
QUESTÃO 24
É proibida, em regra, a acumulação de cargos
públicos,
no
entanto
é
permitida,
excepcionalmente:
a) A de um cargo de professor com outro técnico
ou científico, desde que haja compatibilidade
de horários.
b) A de dois cargos ou empregos privativos de
profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas, independente do horário.
c) A de dois cargos de professor, mesmo que a
quantidade de horas supere 80 horas
semanais.
d) Qualquer tipo de atividade, desde que haja
compatibilidade de horário.
QUESTÃO 25
A Constituição de 1988, no artigo 37, § 6º,
determina que “as pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de
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serviços públicos responderão pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem
a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa. ” Disso pode-se extrair:
a) Que há a responsabilidade subjetiva do
Estado e a responsabilidade subjetiva do
agente público.
b) Que há a responsabilidade objetiva do Estado
e a responsabilidade objetiva do agente
público.
c) Que há a responsabilidade objetiva do Estado
e a responsabilidade subjetiva do agente
público.
d) Que há a responsabilidade subjetiva do
Estado e a responsabilidade objetiva do
agente público.
QUESTÃO 26
Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, a
despesa total com pessoal, em cada período de
apuração para os Municípios é de 60%, sendo
repartida dessa forma:
a) 5% para o Legislativo, incluído o Tribunal de
Contas do Município, quando houver; e 55%
para o Executivo.
b) 6% para o Legislativo, incluído o Tribunal de
Contas do Município, quando houver; e 54%
para o Executivo.
c) 10% para o Legislativo, incluído o Tribunal de
Contas do Município, quando houver; e 50%
para o Executivo.
d) 8% para o Legislativo, incluído o Tribunal de
Contas do Município, quando houver; e 52%
para o Executivo.
QUESTÃO 27
Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, é
correto afirmar que a renúncia de receita
compreende:
a) Anistia, remissão, subsídio, crédito presumido,
concessão de isenção em caráter não geral,
alteração de alíquota ou modificação de base
de cálculo que implique redução discriminada
de tributos ou contribuições, e outros
benefícios que correspondam a tratamento
diferenciado.
b) Anistia,
remissão,
crédito
presumido,
concessão de isenção em caráter geral,
alteração de alíquota ou modificação de base
de cálculo que implique redução discriminada
de tributos ou contribuições, e outros
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benefícios que correspondam a tratamento
diferenciado.
c) Anistia, remissão, subsídio, crédito presumido,
concessão de isenção em caráter não geral e
outros benefícios que correspondam a
tratamento diferenciado.
d) Anistia, remissão, subsídio, crédito presumido,
concessão de isenção em caráter não geral,
alteração de alíquota ou modificação de base
de cálculo que implique aumento discriminado
de tributos ou contribuições, e outros
benefícios que correspondam a tratamento
diferenciado.
QUESTÃO 28
Conforme a Lei de Licitações, Lei n. 8.666/93, é
correto afirmar que está entre os casos de
inexigibilidade:
a) Fornecimento de bens e serviços, produzidos
ou prestados no país, que envolvam,
cumulativamente,
alta
complexidade
tecnológica e defesa nacional, mediante
parecer
de
comissão
especialmente
designada pela autoridade máxima do órgão.
b) Celebração de contratos de prestação de
serviços com as organizações sociais,
qualificadas no âmbito das respectivas esferas
de governo, para atividades contempladas no
contrato de gestão.
c) Contratação de profissional de qualquer setor
artístico,
diretamente
ou
através de
empresário exclusivo, desde que consagrado
pela crítica especializada ou pela opinião
pública.
d) Contratação de fornecimento ou suprimento
de energia elétrica e gás natural com
concessionário, permissionário ou autorizado,
segundo as normas da legislação específica.
QUESTÃO 29
Conforme a Lei de Licitações, Lei n. 8.666/93, é
correto afirmar:
a) 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.
b) Convite 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
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data do recebimento das propostas,
observada a necessária qualificação.
c) Leilão 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.
d) Tomada de preços 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.
QUESTÃO 30
Segundo a Lei n. 8.429/92, constitui ato de
improbidade administrativa que importa
enriquecimento ilícito:
a) Adquirir, para si ou para outrem, no exercício
de mandato, cargo, emprego ou função
pública, bens de qualquer natureza cujo valor
seja desproporcional à evolução do patrimônio
ou à renda do agente público.
b) Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou
locação de bem ou serviço por preço superior
ao de mercado.
c) Realizar operação financeira sem observância
das normas legais e regulamentares ou aceitar
garantia insuficiente ou inidônea.
d) Liberar verba pública sem a estrita
observância das normas pertinentes ou influir
de qualquer forma para a sua aplicação
irregular.
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