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1. (FEPESE - 2018 - PLASSM - Agente Administrativo) Com base na Lei Geral de Licitações, assinale a 

alternativa correta: 
a) A licitação é secreta, sendo sigilosos e vedados ao público os atos de seu procedimento. 
b) As empresas públicas e sociedades de economia mista não estão sujeitas à licitação e ao seu regime legal. 
c) Em igualdade de condições, como critério de desempate no certame da licitação, será assegurada 

preferência, primeiramente, aos bens e serviços produzidos fora do País 
d) As normas de licitações não podem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas 

e empresas de pequeno porte. 
e) O procedimento licitatório previsto em lei caracteriza um ato administrativo formal, seja ele praticado em 

qualquer esfera da Administração Pública. 
 

2. (FAUEL - 2018 - IPRERINE - PR - Contador) De acordo com a Lei 8.666/93, que institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública, é correto afirmar, EXCETO: 

a) As normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às 
microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei. 

b) Será dada publicidade, anualmente, em órgão de divulgação oficial ou em quadro de avisos de amplo 
acesso público, à relação de todas as compras feitas somente pela administração direta, de maneira a 
clarificar a identificação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do 
vendedor e o valor total da operação. 

c) Nos casos em que couber convite, a Administração poderá utilizar a tomada de preços e, em qualquer 
caso, a concorrência. 

d) Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva alta especialização, como fator 
de extrema relevância para garantir a execução do objeto a ser contratado, ou que possa comprometer a 
continuidade da prestação de serviços públicos essenciais. 

 
3. (UFMT - 2018 - Prefeitura de Várzea Grande - MT - Advogado) Em relação aos regimes previstos na Lei 

n.º 8.666/1993 para execução indireta de obras e serviços, numere a coluna da direita de acordo com a 
da esquerda 
 
1 - Empreitada por preço global 
2 - Empreitada por preço unitário 
3 - Tarefa 
4 - Empreitada integral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ) Quando se contratam todas as etapas das 
obras, serviços e instalações de um 
empreendimento, sob inteira 
responsabilidade da contratada até a sua 
entrega ao contratante em condições 
adequadas e seguras de entrada em 
operação. 

(   ) Quando se contrata a execução da obra ou 
do serviço por preço certo e total. 

(  ) Quando se contrata a execução da obra ou do 
serviço por preço certo de unidades 
determinadas. 

(  ) Quando se ajusta mão de obra para 
pequenos trabalhos por preço certo, com ou 
sem fornecimento de materiais. 

Marque a sequência correta. 
a) 3, 2, 1, 4 
b) 1, 4, 2, 3 
c) 2, 1, 3, 4 
d) 4, 1, 2, 3 
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4. (FCC - 2020 - AL-AP - Assistente Legislativo - Assistente de Operações Técnicas) A Administração 

Pública pretende alienar bem imóvel que lhe pertence, cuja aquisição derivou de procedimento 
judicial. Em conformidade com a Lei nº 8.666/1993, referido bem, devidamente avaliado, poderá ser 
alienado por ato da autoridade competente, através da adoção de procedimento licitatório, sob a 
modalidade 

a) de concorrência apenas, independentemente da necessidade ou utilidade da alienação. 
b) de concorrência ou leilão, independentemente da necessidade ou utilidade da alienação. 
c) de concorrência apenas, comprovada a necessidade ou utilidade da alienação. 
d) de concorrência ou leilão, comprovada a necessidade ou utilidade da alienação. 
e) de leilão apenas, comprovada a necessidade ou utilidade da alienação. 
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