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CARGO: AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 09h00min com término às 12h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 1h00min (uma) hora, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - Desde 1º de janeiro de 2016, o novo acordo ortográfico é o único formato da língua reconhecido 

no Brasil. O acordo vigorou desde 2009, quando o trema da linguiça, o acento das europeias e o hífen 

do dia a dia desapareceram. Seu objetivo é unificar a nossa escrita e a das demais nações de língua 

portuguesa: Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e 

Timor-Leste. Nesse sentido e de acordo com as normas ortográficas vigentes, assinale a alternativa 

na qual todos os vocábulos estão corretos: 

a) idéia / heroi  / heroico / micro-ondas / leem / reeditar 

b) ideia / heroi  / heroico / micro-ondas / leem / reeditar 

c) ideia / herói / heroico / micro-ondas / leem / reeditar 

d) ideia / herói  / heroico / microondas / leem / re-editar 

e) idéia / herói  / heroico / micro-ondas / lêem / re - editar 

2 - Temos respectivamente 8 letras e 7 fonemas, EXCETO  em: 

a) hipótese  

b) arranhar 

c) lâmpadas  

d) exemplos 

e) computar 

3 - As palavras, na ordem apresentada, que completam corretamente o sentido dos excertos abaixo 

encontram-se, respectivamente, na alternativa:  

 I. ____________ moral é a debilidade do cérebro. (Arthur Rimbaud)  

II.  ___________ livros escritos para evitar espaços vazios na estante. (Carlos Drummond de 

Andrade) 
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III. A mentira é o único _________________________do homem sobre todos os outros animais. 

(Fiódor Dostoiévski) 

IV. Ninguém pode ser sábio de ___________________________vazio. (George Eliot) 

V. Não há mentira pior do que uma verdade ________________________compreendida por 

aqueles que a ouvem. (Henry James) 

Fonte:http://www.revistabula.com/324-50-frases-classicas-de-escritores-celebres/. Acesso em 03/08/2017 

a) A - Há – privilégio – estômago - mal 

b) A - Há – previlégio – estomago - mal 

c) O - Há – privilégio – estomâgo - mau 

d) O - Há – previlégio – estômago - mal 

e) A - A – privilégio – estômago - mau 

4 - Considerando a ortografia e gramática em vigência, assinale a alternativa a qual apresenta uma 

assertiva falsa: 

a) as palavras vinagre, aguardente e planalto são formadas pelo processo de composição por 

aglutinação.  

b) o plural de segunda-feira é segundas-feiras. 

c) todas as palavras a seguir possuem dígrafos: marinheiro, corcunda, chave, telhado, chumbo. 

d) há dígrafos consonantais em: anterior, campestre, temperatura. 

e) alface é um substantivo feminino. 

5 - Analise o emprego das palavras em destaque e assinale o recurso linguístico utilizado para criar o 

humor. Esse recurso permite que o leitor ative conhecimentos  de mundos diferentes que resultarão 

em mundos textuais distintos e opostos em algum sentido.   

Papo de padres  

O padre de uma cidade perdida no meio do mato vai visitar o colega da paróquia vizinha: 
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 — Então, padre Luís? Como vão as coisas? Muito movimento?  

— Que nada! A mesma vida de sempre... Rosário, a pinga...  

Depois, grita em direção à cozinha:                                                             

— Rosário, traz essa pinga logo! 

a) Sinonímia 

b) Antonímia 

c) Paronímia 

d) Metafórico 

e) Homonímia 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

6 - Carlos gastou  para fazer um percurso entre duas cidades, imprimindo uma velocidade 

média de . Luís gastou  para fazer o mesmo percurso. A velocidade média 

desenvolvida por Luís foi de: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

7 - Maria fez uma aplicação de R$ 20 000,00 a juros simples de 1,4% ao mês durante 12 dias. O 

rendimento obtido no período foi de: (considere 1 mês com 30 dias). 

a) R$ 108,00  

b) R$ 102,50  

c) R$ 98,00  

d) R$ 112,00  

e) R$ 94,30  
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8 - A tabela abaixo mostra a altura dos atletas de uma equipe de futsal. 

 

FREQUÊNCIA ALTURA (em metros) 

2 1,65 

1 1,70 

4 1,75 

3 1,80 

2 1,86 

 

A média aritmética das alturas dos atletas é: 

a)   

b)   

c)   

d)   

e)   

9 - Em uma brincadeira de crianças Joel perguntou para a Sabrina: qual é a sua idade? Ela respondeu: 

minha idade é um terço da idade de minha mãe. Então Joel foi e perguntou para a mãe de Sabrina 

qual era sua idade e obteve a seguinte resposta: eu tenho 3 anos a menos que a idade do pai de 

Sabrina. Curioso para saber a idade de Sabrina, Joel perguntou ao pai dela qual era sua idade e ele 

respondeu: a minha idade mais a idade de minha esposa mais a idade de minha filha é igual a 80. Joel 

montou a equação e descobriu que a idade de Sabrina é de: 

a) 14 anos 

b) 13 anos 

c) 11 anos 

d) 15 anos 

e) 9 anos 
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10 - Um artesão dispõe de  de arame para fazer uma armação com formato de um ―esqueleto‖ 

de paralelepípedo conforme a figura. 

 

 

Este artesão quer que o comprimento tenha o triplo da altura e que a largura meça  a mais que a 

altura. Sabe-se que 5% do arame serão destinados aos nós nos vértices das arestas. As medidas do 

comprimento, largura e altura serão respectivamente: 

a)  

b)   

c)   

d)   

e)  

INFORMÁTICA 

11 - O que acontece com pressionamento das teclas SHIFT e ESC (SHIFT + ESC) quando utilizadas 

usando o Google Chrome: 

a) Abre o histórico de navegação 

b) Abre uma nova guia para digitar endereço para navegação  

c) Abre o gerenciador de tarefas do Chrome  

d) Abre a opção de localização do browser 

e) Abre as opções de impressão 

12 - Pishing (pescar), é um software mal intencionado (malware) que consiste em roubar/acessar 

dados pessoais, financeiros ou de cartão de crédito, entre outros, de computadores ou 

microcomputadores e disponibiliza-los através da rede ou internet. Qual das opções abaixo melhor 

caracteriza ou facilita a instalação de um Pishing em um microcomputador ou computador: 
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a) Abertura de sites falsos ou e-mails de origem duvidosa 

b) Acesso a ferramentas de busca 

c) Não atualização do sistema operacional 

d) Cópias de CDs ou DVDs não originais 

e) Uso de softwares ou sistemas bancários 

13 - Para que serve o sinal de subtração ao pesquisar no mecanismo de busca da Google a expressão:  

Brasil –economia  

a) classificar a pesquisa dos links pela expressão economia 

b) retornar links mais antigos relacionados a economia 

c) retornar links que possuam a palavra economia e não façam menção a palavra Brasil 

d) irá retornar um gráfico sobre o desempenho da bolsa ou economia no dia anterior ao da 

pesquisa no Brasil 

e) retornar links que possuam a palavra Brasil e não façam menção a palavra economia  

14 - Dentro as opções a seguir, qual melhor caracteriza a ação da BIOS após o computador ou 

microcomputador ser ligado: 

a) verificar apenas se a voltagem da fonte de alimentação esta correta 

b) verifica o funcionamento do disco rígido apenas 

c) verifica somente o funcionamento do microprocessador 

d) verifica os hardwares, relógio interno e inicializa o sistema operacional 

e) responsável armazenamento dos dados do computador 

15 - Qual das opções melhor caracteriza um software malicioso do tipo RANSOMWARE: 

a) lentidão no acesso aos dados e problemas na rede  

b) o sequestro e criptografia dos dados com pedido de resgate 
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c) perda de dados e a necessidade de reinstalação de softwares 

d) roubo de dados financeiros ou pessoais sem o usuário perceber 

e) necessidade de atualização do firmware dos equipamentos atingidos 

CONHECIMENTOS GERAIS 

16 - A Constituição Federal de 1988 teve o artigo 41 alterado pela Emenda Constitucional nº 19, de 

1998. A mesma prevê que os servidores públicos nomeados para cargo de provimento efetivo em 

virtude de concurso público adquirem estabilidade após um determinado período de tempo de efetivo 

exercício. Deste dispositivo, extrai-se que o servidor público estável só perderá o cargo diante de 

algumas situações, são elas:  

I. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 

II. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; 

III. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, 

assegurada ampla defesa. 

É CORRETO afirmar que: 

a) As alternativas I e III estão corretas. 

b) Apenas I; II e III estão corretas. 

c) Apenas I está correta. 

d) Apenas II e III estão corretas. 

e) Apenas II está correta. 

17 - A União Europeia é uma união econômica e política de características únicas, formada por 

diversos países europeus. Num dos países elencados abaixo, em 2016, foi realizada uma votação para 

saber se a população de tal país deveria ou não permanecer na União Europeia. Em decisão histórica, 

que tem potencial para mudar o rumo da geopolítica mundial pelas próximas décadas, a população 

decidiu em referendo deixar a União Europeia. O nome do país que deixou a União Europeia é:  
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a) Alemanha 

b) Austrália 

c) Rússia 

d) Japão  

e) Reino Unido 

18 - Juiz, titular da 13ª Vara Criminal de Curitiba, no Paraná, ganhou notoriedade tanto nacional 

quanto internacional por comandar o julgamento em primeira instância dos crimes identificados na 

Operação conhecida como Lava Jato, deflagrada em março de 2014. Segundo o Ministério Público 

Federal, é o maior caso de corrupção e lavagem de dinheiro apurado no Brasil. 

a) Alexandre de Moraes  

b) Gilmar Mendes 

c) Joaquim Barbosa 

d) Sergio Moro 

e) Sergio Cabral 

19 - Donald Trump, contrariando pesquisas e previsões, vence Hillary Clinton e é eleito presidente 

dos Estados Unidos (EUA). Ele tornou-se o 45º presidente dos EUA eleito pelo partido:  

a) Partido Republicano 

b) Partido Cristão 

c) Partido Conservador 

d) Partido Democrata 

e) Partido Socialista 

20 - No Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Irani (Lei Complementar nº 030/2007), art. 

9º, temos a seguinte redação: ―A nomeação far-se-á‖: 
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I. Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo constante do Quadro Permanente de Pessoal, 

aprovado em prévio concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e 

a complexidade do cargo;  

II. Em comissão, para cargos em comissão, assim declarados em Lei, de livre nomeação e 

exoneração; 

III. Em funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, 

nos termos da legislação que as instituem. 

As assertivas CORRETAS são:  

a) Apenas as alternativas II e III. 

b) Apenas as alternativas I e III. 

c) As alternativas I; II e III. 

d) Apenas a alternativa II. 

e) Apenas a alternativa I. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 

21 - O planejamento estratégico de uma organização é constituído de fases. Marque na alternativa 

abaixo a fase em que são estabelecidos os objetivos, os desafios e as metas: 

a) Na fase do Diagnostico estratégico; 

b) Na fase de Definição dos instrumentos prescritivos e quantitativos; 

c) Na fase de Definição da missão da organização; 

d) Na fase de controle e avaliação; 

e) Na Definição da visão da organização; 

22 - Descobrir os fatores críticos de sucesso e identificar as competências centrais da empresa, são 

etapas necessárias para a utilização de qual das ferramentas da qualidade apontadas abaixo: 

a) Diagrama de Pareto 

b) Fluxograma 

c) Histograma 
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d) Brainstorming 

e) Análise de Swot 

23 - A reforma introduzida pelo Decreto-Lei nº 200 tinha por objetivo modernizar a administração 

pública implantando um modelo dotado de maior flexibilidade e baseado em mecanismos de gestão 

semelhantes ao do setor privado. Entre seus princípios norteadores pode ser destacados: 

a) Todas as respostas estão corretas; 

b) A descentralização das atividades do setor público; 

c) A expansão das empresas estatais, fundações e autarquias; 

d) Fortalecimento e a expansão do sistema de mérito pela reafirmação do ingresso por concurso 

público; 

e) Pela utilização de funções de planejamento e coordenação; 

24 - Ao conjunto de normas e regras que devem ser seguidos e que se baseia nos comportamentos 

que são adequados para uma boa convivência em um ambiente corporativo, denominamos: 

a) Manual de pessoal da organização; 

b) Ética profissional; 

c) Visão e missão da organização; 

d) Meritocracia; 

e) Planejamento estratégico; 

25 - Quando são aplicadas várias técnicas para descrever e sumarizar um conjunto de dados, 

podemos dizer que estamos aplicando uma estatística: 

a) Inferencial; 

b) Indutiva; 

c) Organizacional; 

d) Geográfica; 

e) Descritiva; 
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26 - Uma gestão participativa com pessoas motivadas, autogerenciáveis e formada por equipes de 

alto desempenho é resultado de uma liderança eficaz dentro de uma organização. Nas respostas 

abaixo aponte a que melhor representa uma prática de um líder eficaz: 

a) Gerenciar o tempo dos colaboradores; 

b) Tomar decisões eficientes; 

c) Concentrar seus esforços nas tarefas mais importantes para atingir resultados; 

d) Exigir contribuições dos colaboradores; 

e) Tornar improdutivos os pontos fortes dos colaboradores; 

27 - A estrutura organizacional está relacionada com a formalização das responsabilidades, 

autoridades, comunicações e decisões das unidades organizacionais da organização. A estrutura 

organizacional também está relacionada com os principais objetivos das organizações. Entre esses 

objetivos podemos citar: 

a) Satisfazer as necessidades dos clientes; 

b) Todas as respostas estão corretas; 

c) Elaborar projetos, serviços ou produtos e gerar empregos; 

d) Comercializar bens, serviços ou produtos atendendo aos padrões de qualidade; 

e) Ter equilíbrio financeiro para seu crescimento; 

28 - Decreto-Lei nº 5452 (1/05/43) em seu Título I, estatui as normas que regulam as relações 

individuais e coletivas de trabalho nela prevista. Para efeito do Decreto-Lei considera-se 

―empregador‖ a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo riscos da atividade econômica: 

a) Admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço; 

b) Administra, controla e dirige a organização; 

c) Administra os trabalhos intelectuais, técnicos e manuais; 

d) Administra o período em que o empregado está a disposição do empregador; 

e) Todas as respostas estão corretas; 
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29 - O serviço de benefícios sociais tem história recente e estão intimamente relacionados com a 

gradativa conscientização da responsabilidade social da empresa. As origens e o crescimento 

acelerado dos planos de serviços e benefícios sociais devem-se aos seguintes fatores: 

a) Atitude modificada do empregado quanto aos benefícios sociais; 

b) Exigência dos sindicatos; 

c) Legislação trabalhista e previdenciária imposta pelo governo; 

d) Todas as alternativas estão corretas; 

e) Competição entre as empresas na disputa pelos recursos humanos disponíveis seja para 

atraí-los ou para mantê-los; 

30 - O sucesso das organizações depende cada vez mais das oportunidades de aprendizado das 

pessoas que as integram e um ambiente favorável ao desenvolvimento de suas potencialidades. 

Motivar e valorizar pessoas significa assegurar seu desenvolvimento, bem-estar e satisfação, criando 

práticas mais flexíveis e produtivas para atrair e reter talentos. Para assegurar a motivação e o 

comprometimento das pessoas mais talentosas é necessário dar-lhes acesso: 

a) Ao conhecimento sobre os negócios da organização; 

b) Ao planejamento estratégico da organização; 

c) Aos treinamentos e desenvolvimento de pessoal; 

d) Ao sistema de informação da organização; 

e) Acesso a suas redes internas e externas de relacionamentos; 

31 - Treinamento é o processo educacional, aplicado de maneira sistemática e organizada, através do 

qual as pessoas aprendem conhecimentos, atitudes e habilidades em funções de objetivos definidos. 

No sentido usado em administração, o treinamento envolve: 

a) Transmissão de informações; 

b) Transmissão de conhecimentos, atitudes e desenvolvimento de habilidades; 

c) O desenvolvimento técnico para o trabalho; 

d) O desenvolvimento do nível conceptual; 

e) A modificação de atitudes; 
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32 - O Decreto do Congresso Nacional que dispõe sobre as normas gerais relativas a concursos 

públicos, no Capítulo I, normativa que a realização do concurso Público, em todas as suas fases, 

exige a observância estrita pelo Poder Público, dos princípios constitucionais expressos e implícitos 

impostos à Administração Pública direta e indireta. O Concurso Público deverá obrigatória e 

especialmente obedecer aos princípios: 

a) Da imparcialidade e da servibilidade; 

b) Da impessoalidade e da obrigatoriedade; 

c) De correção da prova ou recurso da correção; 

d) Publicidade, competitividade e da seletividade; 

e) De fornecimento de informação ou certidão; 

33 - A Lei nº917/97 (23/12/97), que institui Código Tributário do Município de Irani e dá outras 

providências, é alterado em seu anexo VI pela Lei nº949/98 (14/12/98) com o propósito de modificar: 

a) As Leis Municipais Tributárias do Município de Irani; 

b) O plano de carreira dos servidores públicos; 

c) O plano de carreira e valorização do Magistério Público Municipal; 

d) A remuneração, vantagens ou adicionais previstos nas Leis Municipais que instituem o 

plano de carreira; 

e) A tabela de cobrança de licença à ocupação de terrenos ou vias a logradores públicos; 

34 - O Decreto-Lei nº 25 que organiza e protege o Patrimônio Histórico Artístico e Nacional, no seu 

Capítulo II (artigo 5º) determina que o tombamento dos bens pertencentes à união aos Estados e aos 

Municípios se fará através de: 

a) De maneira voluntária ou compulsoriamente; 

b) Ofício por ordem do Diretor do serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional à 

entidade a quem pertencer; 

c) Mediante notificação ao administrador do bem tombado; 

d) Um simples despacho; 

e) Por notificação de tombamento provisório ou definitivo; 
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35 - A Lei nº8666 (21/06/93) estabelece normais 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. Para os fins dessa Lei, 

considera-se ―alienação‖: 

a) Aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parcelada; 

b) Contratação da obra ou serviço por preço certo e total; 

c) Toda transferência do domínio de bens a terceiros; 

d) Obras e serviços de grande vulto; 

e) Atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração; 

36 - A avaliação de cargos é o processo de analisar e comparar o conteúdo de cargos, no sentido de 

colocá-los em uma ordem de classes, as quais podem ser usadas como base para um sistema de 

remuneração. Marque nas alternativas abaixo a resposta que identifica uma técnica de avaliação de 

cargos. 

a) Selecionar os fatores de avaliação; 

b) Categorias pré-determinadas (ou classificação); 

c) Definir o número e a natureza dos graus; 

d) Estabelecer a relação existente entre os graus de cada fator; 

e) Ponderar os fatores de avaliação; 

37 - A Lei Complementar nº029 (27/06/07) que dispõe sobre contratação temporária para atender 

necessidade temporária de excepcional interesse Público, em seu Artigo 4º institui que as 

contratações serão feitas por tempo determinado e improrrogável observado os seguintes prazos 

máximos: 

a) 12 meses no caso do Inciso I e II do Artigo 2º; 

b) 1 ano após a vigência dos convênios termos de ajuste, ou programas que suscitaram sua 

contratação; 

c) Após 2 anos nos casos de licença; 

d) Em caráter efetivo, sem necessidade de concurso, nos casos do Inciso IV e V do Artigo 2º; 
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e) Pelo período do afastamento ou de licença nos casos previstos no Inciso VI do Artigo 2º; 

38 - O Sistema Tributário Nacional através da Lei nº5172 (25/10/66) institui as Normais gerais de 

Direito Tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios, em suas disposições gerais no Artigo 3º 

define ‗‘tributo‘‘ como sendo: 

a) Aplicável na hipótese de alienação judicial; 

b) Pode ser instituída sem que a Lei estabeleça; 

c) É toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir e 

que não constituam sansão de ato ilícito, instituída em Lei e cobrada mediante atividade da 

administração; 

d) Pode ser aplicada a templos de qualquer culto; 

e) Todas estão corretas; 

39 - A Lei complementar nº030/2007 que dispõe sobre o estatuto dos Servidores Públicos Municipal 

na administração direta e indireta ―altera as seguintes Leis‖: 

a) A Lei complementar 029/2007 e a Lei complementar 031/2007; 

b) A Lei complementar 002/99, Lei complementar 013/2002 e a Lei complementar 014/2002; 

c) A Lei complementar 036/2010 e a Lei complementar 038/2008; 

d) A Lei complementar 033/2007 e a Lei complementar 041/2008; 

e) A Lei complementar 069/2012 e a Lei complementar 055/2010; 

40 - A Lei nº2520 (17/07/2002) institui a modalidade de licitação denominada Pregão. A fase externa 

do Pregão está definida em qual dos seus Artigos: 

a) Artigo 4º; 

b) Artigo 1º; 

c) Artigo 5º; 

d) Artigo 2º; 

e) Artigo 6º; 

 

 


