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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 

GABARITO 

PROVA ESCRITA – CARGO: ENCARREGADO DO SETOR DE TRANSPORTE DE ALUNOS 

Questões Resposta 

1 A 

2 A RESPOSTA DEVE COMPATIBILIZAR: Anacleto deve aguardar o retorno de um ônibus de outra 

rota para transportar os alunos, pois é proibido transporte de pessoas por caminhão pau de 

arara. 

3 A RESPOSTA DEVE COMPATIBILIZAR: Mancais: dispositivos sobre o qual se apoia um eixo que 

gira, desliza ou oscila, e que lhe permite movimento com um mínimo de atrito. Não deve ser 

trocado no local. 

4 A RESPOSTA DEVE COMPATIBILIZAR: Aguardar o retorno de um ônibus de outra rota para 

transportar os alunos e guinchar o ônibus quebrado para fazer os reparos na oficina da 

Prefeitura. 

5 E 

6 A 

7 C 

8 D 

9 B 

10 A 

11 Errado 

12 Certo 

13 Certo 

14 Certo 

15 Errado 

16 A RESPOSTA DEVE COMPATIBILIZAR: Expedir as respectivas requisições (ou solicitações para 

compra) 
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17 A RESPOSTA DEVE COMPATIBILIZAR: Deve ser identificado nas requisições para que veículo e  

área a que pertence (classificação orçamentária), dependendo portanto dessa classificação. 

18 A RESPOSTA DEVE COMPATIBILIZAR: Não está correto. Segundo a Lei 8.666/93, a partir do valor 

de R$ 8.000,00 a aquisição deve ser procedida de processo licitatório específico. 

19 A RESPOSTA DEVE COMPATIBILIZAR: Não está correto. Ele deve cotar os preços no número 

máximo de empresas possíveis antes da compra. 

20 A RESPOSTA DEVE COMPATIBILIZAR: Cotar o número máximo de empresas possíveis antes da 

compra e se o valor do conjunto estiver acima do previsto para compra direta, deve encaminhar 

a requisição acompanhada das cotações/orçamentos para abertura do processo licitatório 

indicado no caso. 

21 A RESPOSTA DEVE COMPATIBILIZAR: Cotação de preços das peças/serviços e expedição de 

requisição com os detalhes específicos dos materiais/serviços. 

22 A RESPOSTA DEVE COMPATIBILIZAR: O texto não aponta aspectos positivos na gestão feita por 

Anacleto. 

23 A RESPOSTA DEVE COMPATIBILIZAR: Não tem ética, é  irresponsável, desconhece a legislação de 

transito e os procedimentos de compras públicas. 

24 A RESPOSTA DEVE COMPATIBILIZAR: Não demonstra nenhum aspecto positivo em sua gestão. 

Aspectos negativos: falta de ética, irresponsabilidade, falta de conhecimento das leis e 

regulamentos que regem as funções do cargo que exerce. 

25 A RESPOSTA DEVE COMPATIBILIZAR: Sim. Executar as funções do cargo de acordo com a 

legislação e normas regulamentadoras, atendo-se a ética com responsabilidade. 

26 D 

27 A RESPOSTA DEVE COMPATIBILIZAR: Gestão/Administração de frota representa a atividade de 

reger, administrar ou gerenciar um conjunto de veículos pertencentes a uma mesma empresa. 

28 A RESPOSTA DEVE COMPATIBILIZAR: Itinerário que se percorre para ir de um lugar a outro. 

29 A RESPOSTA DEVE COMPATIBILIZAR: Os dois ônibus para o transporte do ensino fundamental. 

30 A RESPOSTA DEVE COMPATIBILIZAR:  três ônibus que serão utilizados no transporte infantil e 

dois micro-ônibus no transporte universitário. 

 


