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LEIA COM ATENÇÃO:
 A duração das provas objetiva e subjetiva será de 4 (quatro)
horas;
 Cada questão vale 0,25 (vinte cinco centésimos) de ponto;
 O Cartão de Respostas é único, não podendo ser substituído;
 Para cada enunciado deverá ser marcada apenas uma das
alternativas disponíveis;
 Não será permitida ao candidato qualquer espécie de consulta à
legislação, livros, ou qualquer texto impresso ou manuscrito, nem
a utilização de aparelhos celulares, agendas eletrônicas ou
qualquer dispositivo eletrônico de comunicação de dados, som ou
sinais eletromagnéticos;
 Não serão admitidas no cartão de resposta da prova objetiva
qualquer rasura, aplicação de corretivo ortográfico ou utilização
de borracha ou similar;
 Deverão ser devolvidos ao fiscal de sala o cartão de resposta e
os cadernos de questões das provas objetiva e subjetiva;
 O candidato deverá, ainda, atender às demais condições
dispostas no Edital de Seleção.
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CANDIDATO:
N. DE INSCRIÇÃO:
QUESTÕES DE PORTUGUÊS
TEXTO I
NA ESCURIDÃO MISERÁVEL
Eram sete horas da noite quando entrei no carro, ali no Jardim Botânico. Senti que
alguém me observava enquanto punha o motor em movimento. Voltei-me e dei com uns
olhos grandes e parados como os de um bicho, a me espiar através do vidro da janela junto
ao meio-fio. Eram de uma [menininha] mirrada, raquítica, um fiapo de gente encostado ao
poste como um animalzinho, não teria mais que uns sete anos. Inclinei-me sobre o banco,
abaixando o vidro:
- O que foi, minha filha? - perguntei, naturalmente, pensando tratar-se de esmola.
- Nada não senhor - respondeu-me, a medo, um fio de voz infantil.
- O que é que você está me olhando aí?
- Nada não senhor - repetiu. - Tou esperando o ônibus...
- Onde é que você mora?
- Na Praia do Pinto.
- Vou para aquele lado. Quer uma carona?
Ela vacilou, intimidada. Insisti, abrindo a porta:
- Entra aí, que eu te levo.
Acabou entrando, sentou-se na pontinha do banco, e enquanto o carro ganhava
velocidade ia olhando duro para a frente, não ousava fazer o menor movimento. Tentei
puxar conversa:
- Como é o seu nome?
- Teresa.
- Quantos anos você tem, Teresa?
- Dez.
- E o que estava fazendo ali, tão longe de casa?
- A casa da minha patroa é ali.
- Patroa? Que patroa?
Pela sua resposta, pude entender que trabalhava na casa de uma família no Jardim
Botânico: lavava roupa, varria a casa, servia a mesa. Entrava às sete da manhã, saía às oito
da noite.
- Hoje saí mais cedo. Foi jantarado.
- Você já jantou?
- Não. Eu almocei.
- Você não almoça todo dia?
- Quando tem comida pra levar de casa eu almoço: mamãe faz um embrulho de
comida pra mim.
- E quando não tem?
- Quando não tem, não tem – e ela até parecia sorrir, me olhando pela primeira vez.
Na penumbra do carro, suas feições de criança, esquálidas, encardidas de pobreza, podiam
ser as de uma velha. Eu não me continha mais de aflição, pensando nos meus filhos bem
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nutridos - um engasgo na garganta me afogava no que os homens experimentados chamam
de sentimentalismo burguês.
- Mas não te dão comida lá? - perguntei, revoltado.
- Quando eu peço eles dão. Mas descontam no ordenado. Mamãe disse pra eu não
pedir.
- E quanto é que você ganha?
Diminuí a marcha, assombrado, quase parei o carro! Ela mencionara uma
importância ridícula, uma ninharia, não mais que alguns trocados. Meu impulso era voltar,
bater na porta da tal mulher e meter-lhe a mão na cara.
- Como é que você foi parar na casa dessa... foi parar nessa casa? - perguntei ainda,
enquanto o carro, ao fim de uma rua do Leblon, se aproximava das vielas da Praia do Pinto.
Ela disparou a falar:
- Eu estava na feira com mamãe e então a madame pediu para eu carregar as
compras e aí no outro dia pediu a mamãe pra eu trabalhar na casa dela, então mamãe
deixou porque mamãe não pode deixar os filhos todos sozinhos e lá em casa é sete
meninos fora dois grandes que já são soldados pode parar que é aqui moço, obrigado.
Mal detive o carro, elaabriu a porta e saltou, saiu correndo, perdeu-se logo na
escuridão miserável da Praia do Pinto.
SABINO, Fernando. Na escuridão miserável. In: Crônicas 3 – Para Gostar de Ler – volume
3. São Paulo: Ática, 2008.
01. “[...] um fiapo de gente encostado ao poste como um animalzinho [...]”.
A comparação da menina com um animal remete ao fato de a criança estar amedrontada.
( ) VERDADEIRO

( ) FALSO

02. O texto “Na escuridão miserável” é uma crônica, e sua principal característica é o relato
do cotidiano, numa linguagem simples, isenta de formalidades.
( ) VERDADEIRO

( ) FALSO

03. É típico do gênero crônica a defesa de teses, com um teor crítico que é seu aspecto
primordial.
( ) VERDADEIRO

( ) FALSO

04. “[...] sentou-se na pontinha do banco, e enquanto o carro ganhava velocidade, ia
olhando duro para a frente, não ousava fazer o menor movimento.”
Neste trecho, infere-se que a criança não se sente à vontade devido apenas à sua condição
de extrema pobreza.
( ) VERDADEIRO

( ) FALSO
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05. A quase total ausência de pontuação na última fala de Teresa evidencia sua pressa e
sua aflição para saltar logo daquele carro.
( ) VERDADEIRO

( ) FALSO

06. O narrador fica revoltado, ao saber da exploração da mão-de-obra de Teresa, situação,
porém, que já foi erradicada da sociedade brasileira.
( ) VERDADEIRO

( ) FALSO

Compare essa afirmação com os textos abaixo:
TEXTO II
TRABALHO INFANTIL NO BRASIL
Escrito por Pablo Zevallos
O trabalho infantil no Brasil ainda é um grande problema social. Milhares de crianças
ainda deixam de ir à escola e de ter seus direitos preservados e trabalham, desde a
mais tenra idade, na lavoura, campo, fábrica ou casas de família, muitos deles sem
receber remuneração alguma. Hoje em dia, em torno de 4,8 milhões de crianças e
adolescentes entre 5 e 17 anos estão trabalhando no Brasil, segundo PNAD 2007.
Desse total, 1,2 milhão estão na faixa entre 5 e 13 anos.
Disponível em: http://br.guiainfantil.com/direitos-das-criancas/450-trabalho-infantil-nobrasil.html - Acesso em 06 de abril de 2011.
TEXTO III
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A afirmação de que o trabalho infantil já foi erradicado da sociedade brasileira destoa das
informações dos Textos II e III.
07. Observe o trecho:
“Ela vacilou, intimidada [1]. Insisti, abrindo a porta [2].”
O elemento coesivo “mas”, que denota oposição, faria perfeitamente a conexão dos
períodos [1] e [2], preservando-se a coerência.
( ) VERDADEIRO

( ) FALSO

08. Observe os trechos a seguir, observando a análise feita para cada trecho, quanto ao
nível de linguagem explorado em cada um.
I. “Senti que alguém me observava enquanto punha o motor em movimento.” – temos aqui o
uso da modalidade padrão da Língua Portuguesa, atentando-se, inclusive, para o correto
uso da próclise em “alguém me observava”.
II. “Tou esperando o ônibus [...].” – temos aqui uma variante linguística com evidente marca
de oralidade no termo “tou”.
III. “[...] um fiapo de gente encostado ao poste [...].” – aqui temos a modalidade formal da
Língua Portuguesa, sem qualquer marca de informalidade.
As três análises estão corretas.
( ) VERDADEIRO

( ) FALSO

09. Considere o trecho abaixo e observe que, praticamente, não ocorre pontuação nele:
“Eu estava na feira com mamãe e então a madame pediu para eu carregar as
compras e aí no outro dia pediu a mamãe pra eu trabalhar na casa dela, então
mamãe deixou porque mamãe não pode deixar os filhos todos sozinhos e lá em
casa é sete meninos fora dois grandes que já são soldados pode parar que é
aqui moço, obrigado.”
Agora, analise o mesmo trecho já pontuado:
“Eu estava na feira com mamãe, [1] e, [2] então, [3] a madame pediu para eu
carregar as compras. [4] Aí, [5] no outro dia, [6] pediu a mamãe pra eu trabalhar na
casa dela. [7] Então, [8] mamãe deixou porque mamãe não pode deixar os filhos
todos sozinhos, [9] e, [10] lá em casa, [11] é sete meninos, [12] fora dois grandes,

5
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA
FÓRUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA

SELEÇÃO DE ESTÁGIO ÁREA ADMINISTRATIVA - 2011
[13] que já são soldados. [14] Pode parar que é aqui, [15] moço. [16] Obrigado.”
I. A vírgula de número 13 ocorre devido ao uso explicativo da oração “que já são soldados.”
II. A vírgula de número 15 ocorre devido ao uso do vocativo.
III. A vírgula de número 1 ocorre devido à mudança de sujeito entre a 1ª e a 2ª oração – ou
seja, o sujeito de “Eu estava na feira com mamãe” é “eu”, e o sujeito de “a madame pediu
para eu carregas as compras” é “a madame”.
As análises estão incorretas.
( ) VERDADEIRO

( ) FALSO

10. Considere a charge abaixo:

TEXTO IV

Fonte: http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/ - Acesso em 06
de abril de 2011
Analise a acentuação das palavras “própria” e “presidência”. É correto afirmar que as duas
palavras acentuam-se pela mesma regra.
( ) VERDADEIRO

( ) FALSO
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QUESTÕES DE NOÇÕES DE INFORMATICA
11. O Software do Sistema Operacional é comandado pela Unidade Lógica e Aritmética da
Unidade Central de Processamento de um computador.
( ) VERDADEIRO

( ) FALSO

12. A tecla de atalho utilizado no Windows Explorer para selecionar todos os arquivos contidos
em uma pasta é Ctrl+A.
( ) VERDADEIRO

( ) FALSO

13. Quando se copia, recorta ou cola texto ou imagens entre diferentes aplicativos do Windows,
utiliza-se o recurso Área de Trabalho.
( ) VERDADEIRO

( ) FALSO

14. Na edição de texto do Microsoft Word , para se selecionar partes de um parágrafo de um texto
aberto para edição, devemos pressionar a tecla Shift juntamente com a tecla de direção apropriada
até concluir a marcação do texto.
( ) VERDADEIRO

( ) FALSO

15. O Microsoft Word permite inserir Número de Página somente utilizando o Menu Cabeçalho ou
Rodapé.
( ) VERDADEIRO

( ) FALSO

16.Em tabela construída através do Microsoft Word não é possível cálculos com seus
componentes, por exemplo, de soma de uma coluna, porque tal tipo de tarefa é característica do
Microsoft Excel.
( ) VERDADEIRO

( ) FALSO

17. Os softwares que são utilizados para acessar páginas web são chamados de Backup.

7
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA
FÓRUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA

SELEÇÃO DE ESTÁGIO ÁREA ADMINISTRATIVA - 2011
( ) VERDADEIRO
( ) FALSO
18. Para que a Barra de Menus (Arquivo, Editar, Exibir, Favoritos, Ferramentas e Ajuda) do
Internet Explorer fique visível, devemos clicar no menu Ferramentas/Barra de
Ferramentas/Barra de Menu e desmarcá-la.
( ) VERDADEIRO

( ) FALSO

19. O Microsoft Excel permite nomear células para que sejam referenciadas tanto em funções
criadas pelo usuário como nas funções pré-definidas.
( ) VERDADEIRO

( ) FALSO

20. Considerando a representação de uma planilha do Microsoft Excel da figura abaixo e a função
apresentada, o valor da célula D1 é 4.

( ) VERDADEIRO

( ) FALSO

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO - ADMINISTRAÇÃO
21. As funções administrativas, quando consideradas como um todo, formam o processo
administrativo. Quando consideradas isoladamente, o planejamento, a direção, a
organização e o controle constituem funções administrativas. Assim, dentro da função
PLANEJAMENTO, constituem as seguintes atividades: definir a missão, definir os planos
para alcançá-los, definir a autoridade e responsabilidade, formular objetivos e programas as
atividades.
( ) VERDADEIRO

( ) FALSO

22. A Teoria das Relações Humanas nasceu da necessidade de se corrigir a forte tendência à
desumanização do trabalho surgida com a aplicação de métodos rigorosos, científicos e
precisos, as quais os trabalhadores deveriam forçosamente se submeter. São
características da Escola das Relações Humanas, liderada por Elton Mayo a confiança nas
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regras, regulamentos e pessoas, delegação plena de autoridade e autonomia do
empregado.
( ) VERDADEIRO

( ) FALSO

23. Enquanto que nos Estados Unidos, Taylor e outros engenheiros desenvolviam a chamada
Administração Científica que se caracteriza pela ênfase na tarefa realizada pelo operário, na
França, em 1916, surgia à chamada Teoria Clássica fundada por Fayol que se caracteriza
pela ênfase na estrutura que a organização deveria possuir para ser eficiente. Segundo o
pensamento Clássico de Fayol, a organização alcançaria uma eficiência partindo-se de todo
organizacional e da sua estrutura para garantir eficiência às partes envolvidas.
( ) VERDADEIRO

( ) FALSO

24. A Teoria Comportamental fundamenta-se no comportamento individual das pessoas. Para
poder explicar como as pessoas se comportam, torna-se necessário o estudo da motivação
humana. Assim sendo, entre as teorias comportamentais é INCORRETO afirmar que
McGregor preocupou-se em comparar dois estilos opostos e antagônicos de administrar: de
um lado, um estilo baseado nas concepções modernas a respeito do comportamento
humano (teoria X), e de outro, um estilo baseado na teoria tradicional, excessivamente
mecanicista e pragmática (teoria Y).
( ) VERDADEIRO

( ) FALSO

25. Um programa de marketing deve sempre estar se atualizando diante de mudanças
provocadas pelo mercado de acordo com as informações coletadas pelo sistema de
informações de marketing (SIM), para evitar decisões erradas que possam comprometer o
desempenho da empresa. Sobre o SIM, pode afirmar que é uma forma planejada e
organizada de coletar e proporcionar informações a administração da empresa de maneira
constante, onde são utilizados apenas dados externos para a sua alimentação mediante o
uso de varias ferramentas que são selecionadas pelas empresas de acordo com suas
peculiaridades e disponibilidades financeiras e temporais e funcionam como um ciclo que se
inicia com empresas de consultoria de marketing e termina com os administradores de
marketing.
( ) VERDADEIRO

( ) FALSO
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26. A Cultura Organizacional é um sistema de crenças e valores compartilhados e que
interagem com as pessoas, as estruturas e mecanismos de controle para produzir as
normas de comportamentos características daquela organização. A respeito da Cultura
Organizacional, pode-se afirmar que representa um conjunto de pressupostos básicos que
um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar com os problemas de
adaptação externa e integração interna e que funcionou bem o suficiente para serem
considerados válidos e ensinados a novos membros como a forma correta de perceber,
pensar e sentir em relação a esses problemas.
( ) VERDADEIRO

( ) FALSO

27. A maioria das empresas recorre ao treinamento de novos funcionários para uma eficaz
produtividade. O treinamento é o processo de ensinar aos novos empregados as habilidades
básicas que eles necessitam para desempenhar seus cargos. A etapa de diagnóstico
consiste no levantamento das necessidades de treinamento a serem satisfeitas. Assim, os
objetivos da organização, as competências necessárias e os problemas de pessoal
compõem exemplos do diagnóstico:
( ) VERDADEIRO

( ) FALSO

28. Gestão de Processos não é uma função nova dentro da Administração. Adam Smith já a
relatava dentro dos seus estudos. Sobre a Gestão de Processos, pode-se afirmar que os
objetivos dos métodos de gerenciamento de processos são identificar as oportunidades de
melhoria das operações e aquelas que não acrescentam valor ao cliente podem ser
substituídos ou minimizados e integrar os vários processos internos e, que na visão de
gestão de processos, as relações dentro da organização são sempre uma interação entre
clientes e fornecedores, onde o sucesso da organização num ambiente extremamente
competitivo e mutável depende da compreensão dos processos e da sua gestão.
( ) VERDADEIRO

( ) FALSO

29. Nos Estados Unidos e na Europa, foi depois da Segunda Guerra que começou a ganhar
corpo o conceito de um plano estratégico, como instrumento capaz de definir oportunidades,
objetivos e ações de longo prazo. Assim, qualquer decisão que fixa novas prioridades na
distribuição dos recursos da empresa, com vistas a uma maior eficiência operativa e
competitiva no futuro, é estratégica. De maneira mais simples, o objetivo do planejamento
estratégico consiste em encontrar formas diferentes de conduzir os negócios para melhorar
a performance futura da empresa. Uma vez reconhecida à natureza essencialmente
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competitiva do planejamento estratégico, fica mais fácil situarmo-nos na controvérsia que
existe entre os teóricos e praticantes do plano estratégico, quanto à abordagem a ser
seguida no processo de análise e raciocínio que conduz à fixação dos objetivos e
estratégias.
( ) VERDADEIRO

( ) FALSO

30. O objetivo do planejamento e controle da produção (PCP) é garantir que a produção ocorra
eficazmente e produza produtos e serviços como deve. Isto requer que os recursos
produtivos estejam disponíveis na quantidade adequada; no momento adequado; e no nível
de qualidade adequado. Uma forma de caracterizar todas as decisões de planejamento e
controle é fazer uma conciliação do potencial da operação de fornecer produtos e serviços
com a demanda de seus consumidores. Embora sejam teoricamente separáveis, o
planejamento e controle, são usualmente tratados juntos, pois o Planejamento é o processo
de lidar com mudanças quando elas ocorrem e o controle é o ato de estabelecer as
expectativas de que o que deveria acontecer.
( ) VERDADEIRO

( ) FALSO

31. A administração financeira é a área que trata dos assuntos relacionados à administração
das Finanças de empresas e organizações. Ela está diretamente ligada a Economia e a
Contabilidade. A respeito desta área, pode-se afirmar que visa sempre o desenvolvimento
da empresa, mas não evita gastos desnecessários, desperdícios, pois estas são decisões a
nível setorial. Observa os melhores “caminhos” para a condução financeira, já que esta pode
ser considerada como o “sangue” ou a gasolina da empresa que possibilita o funcionamento
de forma correta, sistêmica e sinérgica, passando o “oxigênio” ou vida para os outros
setores.
( ) VERDADEIRO

( ) FALSO

32. O conceito de gestão do conhecimento (KM - Knowledge Management) parte da premissa
de que todo o conhecimento existente na empresa, na cabeça das pessoas, nas veias dos
processos e no coração dos departamentos, pertence também à organização. Em
contrapartida, todos os colaboradores que contribuem para esse sistema podem usufruir de
todo o conhecimento presente na organização. Pode-se citar entre os principais benefícios
do KM o melhor aproveitamento do conhecimento existente, diferenciação em relação às
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demais empresas, a otimização do processo e aumento da receita e redução de custo para
as organizações.
( ) VERDADEIRO

( ) FALSO

33. O termo Organização & Métodos surgiu pela primeira vez nos EUA através de um
governador de New Jersey, Woodron Wilson (o qual foi presidente dos Estados Unidos e um
dos responsáveis pela formação das Nações unidas), que advogava a idéia que a
administração era o governo em ação. Porém, foi na Inglaterra que o termo Organização e
Métodos foi incorporada rapidamente nas unidades da administração pública. Relaciona-se
a atividade de O&M
a estrutura organizacional, a racionalização do trabalho, o
desenvolvimento organizacional, o controle de sistemas e sistemas de informações.
( ) VERDADEIRO

( ) FALSO

34. A estrutura organizacional do tipo Funcional proporciona a empresa condições de
flexibilidade e de funcionalidade adequada para atender as mudanças ambientais e as suas
próprias dinâmicas, possibilitando a adoção de uma sistemática adaptável de utilização de
recursos e processo de trabalho, para a consecução de objetivos preestabelecidos:
( ) VERDADEIRO

( ) FALSO

35. "A notícia do assassinato do presidente norte-americano Abraham Lincoln, em 1865, levou
13 dias para cruzar o Atlântico e chegar a Europa. A queda da Bolsa de Valores de Hong
Kong (outibro-novembro/97), levou 13 segundos para cair como um raio sobre São Paulo e
Tóquio, Nova York e Tel Aviv, Buenos Aires e Frankfurt. Eis ao vivo e em cores, a
globalização" (Clóvis Rossi - do Conselho Editorial - Folha de São Paulo).
O cenário atual está caracterizado pelo avanço da globalização econômica, financeira e
comercial defendida pelos organismos internacionais (FMI, Banco Mundial e Organização
Mundial do Comércio) com base na ideologia neoliberal. Trata-se de um processo em curso,
comandado pelas grandes corporações transnacionais que procuram abrir novos mercados
para sua produção e, ao mesmo tempo, recuperar as taxas de lucro, reduzindo seus custos
pelo aumento da exploração dos trabalhadores, via redução de salários, aumento das
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jornadas de trabalho e eliminação dos direitos dos trabalhadores, atacando as conquistas
sindicais e trabalhistas obtidas na era de ouro do sistema e desmantelando o chamado
Estado de Bem-Estar Social. Assim, a globalização tem representado o aumento do
desemprego, a precarização dos contratos de trabalho, a informalidade e crescentes
ataques aos direitos de organização sindical.
( ) VERDADEIRO

( ) FALSO

36. Entre os princípios da Constituição do Direito Administrativo Público Brasileiro encontramos
os princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. O
principio da Moralidade significa que o administrador deve orientar-se por critérios objetivos,
não devendo fazer distinções fundamentadas em critérios pessoais. Toda a atividade da
Administração Pública deve ser praticada tendo em vista a finalidade pública. Se não visar
o bem público, ficará sujeita à invalidação, por desvio de finalidade. É em decorrência desse
princípio que temos, por exemplo, o concurso público e a licitação. Desse princípio decorre a
generalidade do serviço público – todos que preencham as exigências têm direito ao serviço
público - e a responsabilidade objetiva do Estado decorre do princípio dessa moralidade.
( ) VERDADEIRO

( ) FALSO

37. A Administração Pública atua mediante seus AGENTES, seus ÓRGÃOS, suas ENTIDADES
e através de TERCEIROS. Quando tratamos da organização administrativa enfocamos
preponderantemente os órgãos e as entidades. Órgãos são centros de competência
instituídos para o desempenho de funções estatais, através de seus agentes, cuja atuação é
imputada à pessoa jurídica a que pertencem. Os elementos componentes dos órgãos são:
funções ou competências; agentes e cargos. Os entes (ou entidades) inseridos ou
relacionados com a Administração Pública possuem a característica comum de serem
dotados de personalidade jurídica própria. Assim, são titulares de direitos e obrigações em
nome próprio. Temos, nesta categoria, os entes estatais (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios), as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as
fundações não-autárquicas e as pessoas jurídicas de direito privado (prestadoras de
serviços público).
( ) VERDADEIRO

( ) FALSO
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38. A Administração Direta ou Centralizada é composta por órgãos sem personalidade jurídica
própria. São, na esfera federal, os serviços integrados (por subordinação) na estrutura
administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. A Secretaria da Receita
Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional são exemplos de órgãos integrantes
da administração Pública Federal Direta. Já a Administração Indireta ou Descentralizada, no
plano federal, é constituída pelas seguintes entidades, com personalidade jurídica própria:
Autarquias, Fundações governamentais, Sociedades de economia mista e Empresas
públicas.
( ) VERDADEIRO

( ) FALSO

39. A licitação é regra para a Administração Pública quando contrata obra, bens e serviços.
Entre as modalidades de licitações encontramos o convite, tomada de preço, pregão e
concorrência. No convite, para que a contratação seja possível, são necessárias pelo menos
três propostas válidas, isto é, que atendam a todas as exigências do ato convocatório. Não é
suficiente a obtenção de três propostas. É preciso que as três sejam válidas. Caso isso não
ocorra, a Administração deve repetir o convite e convidar mais um interessado, enquanto
existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações, ressalvados as hipóteses de
limitação de mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, circunstâncias estas que
devem ser justificadas no processo de licitação. Já o Pregão é a modalidade de licitação em
que há disputa pelo fornecimento de bens e serviços comuns e é feita em sessão pública.
Os licitantes apresentam suas propostas de preço por escrito e por lances verbais,
independentemente do valor estimado da contratação. Ao contrário do que ocorre em outras
modalidades, no Pregão a escolha da proposta é feita antes da análise da documentação,
razão maior de sua celeridade.
( ) VERDADEIRO

( ) FALSO

40. Contrato Administrativo é o contrato celebrado pela Administração Pública, com base em
normas de direito público, com o propósito de satisfazer as necessidades de interesse
público. Entre suas características encontramos a presença da Administração Pública como
poder Público, onde a Administração Pública aparece com uma série de prerrogativas que
garantem a supremacia sobre o particular, o Formalismo, onde exige o contrato em forma
escrita e a Natureza Intuito Personae que estabelece que o contratante não participa da
elaboração do contrato, simplesmente as aceita.
( ) VERDADEIRO

( ) FALSO

