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CAPÍTULO 1 – HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DO DIREITO ADMINISTRATIVO
1) CESPE – Auditor Estadual/TCM BA – 2018
“Direito administrativo é o sistema dos princípios jurídicos que regulam a atividade do Estado
para o cumprimento de seus fins, de utilidade pública”. (Maria Sylvia Zanella Di Pietro. Direito
administrativo. 22™ ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 44 (com adaptações)).
No fragmento de texto precedente, define-se direito administrativo conforme
a) a escola do serviço público.
b) o critério do Poder Executivo.
c) o critério negativo ou residual.
d) o critério teleológico.
e) o critério da Administração Pública.
2) 2017- CESPE-Órgão: TRF /1- Analista Judiciário Área Judiciária
No que se refere à teoria do direito administrativo, julgue o item a seguir, considerando o
posicionamento majoritário da doutrina. A administração pública, em seu sentido material,
compreende as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes que exercem função administrativa.
Por outro lado, em seu sentido formal, designa a natureza da atividade exercida por esses entes.
( ) Certo.
( ) Errado.
3) CNJ 2013 - CESPE - Técnico Judiciário - Programação de Sistemas
Acerca de teorias e modelos da administração pública, cultura organizacional e tecnologias
gerenciais, julgue os itens a seguir: “De acordo com a administração pública gerencial, o servidor
público trabalha para atender aos cidadãos, considerados consumidores e clientes, mediante a
descentralização da decisão e das funções.”.
( ) Certo.
( ) Errado.
4) CNJ 2013 - CESPE - Técnico Judiciário - Programação de Sistemas
Acerca de teorias e modelos da administração pública, cultura organizacional e tecnologias
gerenciais, julgue os itens a seguir. “A administração pública burocrática é orientada para a
racionalidade absoluta e prevê o controle rígido dos processos e procedimentos como o meio
mais seguro para evitar o nepotismo e a corrupção.”.
( ) Certo.
( ) Errado.
5) DPE/SP 2019 - FCC - Defensor Público
Com relação à estrutura da Administração Pública brasileira, é correto afirmar:
a) o modelo de Administração burocrático compreende o cidadão como cliente dos serviços
públicos prestados pelo Estado diretamente ou mediante delegação.
b) Defensoria Pública, Ministério Público e Tribunal de Contas integram a chamada
administração pública direta.
c) autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e agências
reguladoras integram a chamada administração pública direta.
d) o modelo de Administração Pública gerencial se baseia nos princípios da formalidade, da
impessoalidade e do profissionalismo.

e) o modelo de Administração patrimonialista, informado pelo princípio do profissionalismo,
tem como finalidade a gestão do patrimônio público.

CAPÍTULO 2 – CONCEITO E OBJETO DO DIREITO ADMINISTRATIVO
1) CESPE - PGE/AM – 2018
Um dos aspectos da constitucionalização do direito administrativo se refere à releitura dos seus
institutos a partir dos princípios constitucionais.
( ) Certo.
( ) Errado.
2) FCC/PGE-TO – 2018
Acerca das modernas correntes doutrinárias que buscam repensar o Direito Administrativo no
Brasil, Carlos Ari Sundfeld observa: “Embora o livro de referência de Bandeira de Mello continue
saindo em edições atualizadas, por volta da metade da década de 1990 começou a perder aos
poucos a capacidade de representar as visões do meio – e de influir [...] Ao lado disso, teóricos
mais jovens lançaram, com ampla aceitação, uma forte contestação a um dos princípios
científicos que, há muitos anos, o autor defendia como fundamental ao direito administrativo
[...]. (Adaptado de: Direito administrativo para céticos, 2a ed., p. 53)
O princípio mencionado pelo autor e que esteve sob forte debate acadêmico nos últimos anos
é o princípio da:
a) presunção de legitimidade dos atos administrativos.
b) processualidade do direito administrativo.
c) supremacia do interesse público.
d) moralidade administrativa.
e) eficiência.

CAPÍTULO 3 – FONTES DO DIREITO ADMINISTRATIVO
1) CESPE – PC/PE – 2016
Considerando as fontes do direito administrativo como sendo aquelas regras ou aqueles
comportamentos que provocam o surgimento de uma norma posta, assinale a opção correta.
a) A lei é uma fonte primária e deve ser considerada em seu sentido amplo para abranger
inclusive os regulamentos administrativos.
b) O acordo é uma importante fonte do direito administrativo por ser forma de regulamentar a
convivência mediante a harmonização de pensamentos.
c) Os costumes, pela falta de norma escrita, não podem ser considerados como fonte do direito
administrativo.
d) A jurisprudência é compreendida como sendo aquela emanada por estudiosos ao publicarem
suas pesquisas acerca de determinada questão jurídica.
e) Uma doutrina se consolida com reiteradas decisões judiciais sobre o mesmo tema.
2) (CESPE – ABIN – 2018
Entre as fontes de direito administrativo, as normas jurídicas administrativas em sentido estrito
são consideradas lei formal e encontram sua aplicabilidade restrita ‡ esfera políticoadministrativa.

( ) Certo.
( ) Errado.
3) A jurisprudência administrativa constitui fonte direta do direito administrativo, razão por que
sua aplicação é procedimento corrente na administração e obrigatória para o agente
administrativo, cabendo ao particular sua observância no cotidiano.
( ) Certo.
( ) Errado.

CAPÍTULO 4 – DIREITO ADMINISTRATIVO E INTERESSE JURÍDICO
Sem questões.

CAPÍTULO 5 – REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO
1) CESPE – TRE/PI – 2016
O regime jurídico-administrativo caracteriza-se
a) pelas prerrogativas e sujeições a que se submete a administração pública.
b) pela prevalência da autonomia da vontade do indivíduo.
c) por princípios da teoria geral do direito.
d) pela relação de horizontalidade entre o Estado e os administrados.
e) pela aplicação preponderante de normas do direito privado.
2) CESPE – TRE/GO – 2015
O regime jurídico-administrativo brasileiro está fundamentado em dois princípios dos quais
todos os demais decorrem, a saber: o princípio da supremacia do interesse público sobre o
privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público.
( ) Certo.
( ) Errado.
3) CESPE/MPE PI – 2018
Conforme o regime jurídico administrativo, apesar de assegurada a supremacia do interesse
público sobre o privado, à administração pública é vedado ter privilégios não concedidos a
particulares.
( ) Certo.
( ) Errado.
4) O regime jurídico a que se submete a Administração Pública é caracterizado por algumas
prerrogativas e sujeições, que podem ser assim exemplificadas:
a) obrigatoriedade de concurso público para contratação de pessoal, exceto para as sociedades
de economia mista que atuam em regime de competição com empresas privadas.
b) sujeição ao controle externo pelo Tribunal de Contas, exceto em relação às empresas
controladas pelo Estado que não recebam recursos para despesas de custeio.
c) submissão das empresas públicas a regime jurídico próprio, diverso do aplicável às empresas
privadas, derrogatório da legislação trabalhista e tributária.
d) impenhorabilidade dos bens de titularidade da Administração direta e das autarquias e
fundações públicas.

e) submissão a processo especial de execução judicial e juízo privativo, para as entidades
integrantes da Administração direta e indireta.

CAPÍTULO 6 – PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
1) CESPE – Procurador do Estado de PE – 2018
Considerando a doutrina e o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores acerca do
regime jurídico-administrativo e do princípio constitucional da legalidade na administração
pública, assinale a opção correta.
a) O princípio da legalidade veda à administração a prática de atos inominados, embora estes
sejam permitidos aos particulares.
b) Em virtude do princípio da reserva legal, a administração pública deve fazer o que está
prescrito em lei e abster-se de atuar quando a lei proibir.
c) A utilização de prova emprestada nos processos administrativos disciplinares ofende o
princípio da legalidade.
d) Apesar de estar submetida à legalidade estrita, a administração pública poderá interpretar
normas de maneira extensiva ou restritiva com relação aos direitos dos particulares quando não
existir conteúdo legal expresso.
e) Aplica-se a teoria do fato consumado no caso de remoção de servidor público para
acompanhar cônjuge em virtude de decisão judicial liminar, ainda que a remoção não se ajuste
à legalidade estrita.
2) CESPE – TCE/PA – 2016
A supremacia do interesse público sobre o interesse particular, embora consista em um princípio
implícito na Constituição Federal de 1988, possui a mesma força dos princípios que estão
explícitos no referido texto, como o princípio da moralidade e o princípio da legalidade.
( ) Certo.
( ) Errado.
3) CESPE – TCE/PB – 2018
A administração pública pode anular e revogar os seus atos, independentemente de solicitação
ao Poder Judiciário. Esse poder-dever está consagrado na Súmula n.º 346 do STF, que afirma
que a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos, e na Súmula n.º
473 do STF, que afirma que a administração pode anular os seus próprios atos, quando eivados
de vícios que os tornem ilegais, ou revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade. O
poder-dever descrito anteriormente corresponde ao princípio da
a) moralidade administrativa.
b) supremacia do interesse público.
c) autotutela.
d) especialidade.
e) legalidade.
4) CESPE/AGU/Advogado/2009
De acordo com o princípio da legalidade, apenas a lei decorrente da atuação exclusiva do Poder
Legislativo pode originar comandos normativos prevendo comportamentos forçados, não
havendo a possibilidade, para tanto, da participação normativa do Poder Executivo.
( ) Certo.
( ) Errado.
5) CESPE/PGE-PE/Procurador/2009

De acordo com o princípio da impessoalidade, é possível reconhecer a validade de atos
praticados por funcionário público irregularmente investido no cargo ou função, sob o
fundamento de que tais atos configuram atuação do órgão e não do agente público.
( ) Certo.
( ) Errado.
6) CESPE/TRF-2/Juiz/2009
De acordo com o princípio da publicidade, os atos administrativos devem ser publicados
necessariamente no Diário Oficial, não tendo validade a mera publicação em boletins internos
das repartições públicas.
( ) Certo.
( ) Errado.
7) CESPE/TCE PB – 2018
A administração pública pode anular e revogar os seus atos, independentemente de solicitação
ao Poder Judiciário. Esse poder-dever está consagrado na Súmula n.º 346 do STF, que afirma
que a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos, e na Súmula n.º
473 do STF, que afirma que a administração pode anular os seus próprios atos, quando eivados
de vícios que os tornem ilegais, ou revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade. O
poder-dever descrito anteriormente corresponde ao princípio da
a) moralidade administrativa.
b) supremacia do interesse público.
c) autotutela.
d) especialidade.
e) legalidade.
8) CESPE/Polícia Federal – 2018
Decorrem do princípio da reserva legal a exigência de que as entidades da administração indireta
sejam criadas ou autorizadas por leis específicas e a de que, no caso das fundações, leis
complementares definam suas áreas de atuação
( ) Certo.
( ) Errado.
9) FCC/DPE AM – 2018
A atuação da Administração pública é informada por princípios, muitos com previsão explícita
na Constituição Federal, inerentes ao regime publicístico a que se encontra jungida. Nas
situações concretas, esses princípios, muitas vezes, se interpenetram e precisam ser cotejados
e harmonizados. Nesse diapasão, tem-se que
a) o princípio da segurança jurídica impede que novas leis atinjam atos jurídicos aperfeiçoados
com base na legislação precedente, sem que isso importe afronta ao princípio da legalidade.
b) a supremacia do interesse público, pela sua maior relevância, pode sempre ser invocada para
afastar o princípio da transparência.
c) a economicidade se sobrepõe ao princípio da legalidade, na medida em que é um princípio
finalístico.
d) a moralidade, embora detenha o status de princípio constitucional, não comporta aplicação
autônoma, só podendo ser invocada em conjunto com a legalidade.
e) a razoabilidade autoriza a Administração a afastar o princípio da legalidade, vedando a
imposição de restrições a direitos individuais.
10) FCC/MPE-PB – 2015
Juscelino, servidor público estadual e responsável pela condução de determinado processo
administrativo, de caráter litigioso, constata causa de impedimento que o inviabiliza de conduzir

o citado processo. No entanto, Juscelino queda-se silente e não comunica a causa de
impedimento, continuando à frente do processo administrativo. Neste caso, configura violação
ao princípio da
a) impessoalidade.
b) publicidade.
c) motivação.
d) supremacia do interesse privado.
e) presunção de veracidade

CAPÍTULO 7 – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
1) Ano: 2018 Banca: Fundação CEFETBAHIA Órgão: MPE-BA Prova: Fundação CEFETBAHIA - 2018
- MPE-BA - Promotor de Justiça Substituto
Sobre a atuação das agências reguladoras no funcionamento dos serviços públicos objetos de
concessão, permissão e autorização, a doutrina moderna vem abordando, de forma crescente,
a denominada “Teoria da Captura”.
A alternativa que contém situação indiciária da chamada captura e admissível de aplicação da
referida construção doutrinária, de modo a possibilitar o controle judicial de ato administrativo
discricionário é:
a)nomeação de dirigente de agência reguladora para um mandato certo.
b)norma de agência reguladora que amplia a proteção ao usuário consumidor, estabelecendo
padrões técnicos de excelência a serem observados pelas concessionárias.
c)fixação de período de quarentena para o ex-dirigente da agência reguladora, durante o qual
está proibido de exercer atividade na iniciativa privada, dentro do setor ao qual estava
vinculado.
d)nomeação para o Conselho Consultivo de agência reguladora, nas vagas destinadas à
representação de entidades voltadas aos usuários e à sociedade, de determinadas pessoas que
haviam ocupado cargo diretivo nas empresas concessionárias.
e) norma de agência reguladora que autoriza a cobrança de bagagem despachada, com a
finalidade devidamente demonstrada de ensejar a redução do custo do serviço principal para a
maioria dos usuários, os quais não usufruíam de toda a franquia de bagagem antes oferecida.
2) Ano: 2011 Banca: MPE-PR Órgão: MPE-PR Prova: MPE-PR - 2011 - MPE-PR - Promotor de
Justiça
Relativamente às agências reguladoras, é correto afirmar:
a) Integram a administração direta, caracterizadas como fundações.
B) Integram a administração indireta, caracterizadas como sociedades de economia mista.
c) Integram a administração direta, caracterizadas como empresas públicas.
d) Integram a administração indireta, caracterizadas como autarquias de regime especial.
e) Seus servidores sujeitam-se ao regime de trabalho da Consolidação das Leis do Trabalho.
3) Ano: 2019 Banca: IBADE Órgão: Prefeitura de Vilhena - RO Prova: IBADE - 2019 - Prefeitura de
Vilhena - RO - Fiscal Tributário
O que caracteriza as agências reguladoras independentes são a competência regulatória e a
autonomia orgânica e funcional. Qual das opções abaixo não é uma entidade reguladora
independente?
a)ANVISA – Agência Nacional de Segurança Sanitária
b)ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar
c)ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil
d)CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica
e)INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

4) Ano: 2019 Banca: Instituto Excelência Órgão: Prefeitura de Taubaté - SP Prova: Instituto
Excelência - 2019 - Prefeitura de Taubaté - SP - Assessor Técnico de Controladoria
Sobre as agencias executivas e reguladoras, analise:
I- Tanto as agências executivas quanto as reguladoras são resultado da descentralização. IIAutarquias ou fundações públicas podem ser qualificadas como agências executivas mediante
decreto do Poder Executivo, desde que atendidos os requisitos necessários. III- É possível que
não apenas as autarquias exerçam atividades de agência reguladora, como também os órgãos
públicos exerçam tais funções regulatórias.
Dos itens acima:
a)Apenas os itens I e II estão corretos.
b)Apenas os itens I e III estão corretos.
c)Apenas os itens II e III estão corretos.
d)Todos os itens estão corretos.
5) Ano: 2020 Banca: IBFC Órgão: TRE-PA Prova: IBFC - 2020 - TRE-PA - Analista Judiciário Judiciária
A criação de Agências Reguladoras se deu com o Programa Nacional de Desestatização. Sendo
assim, analise as afirmativas abaixo:
I. A natureza especial conferida à agência reguladora é caracterizada pela ausência de tutela ou
de subordinação hierárquica, pela autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira e
pela investidura a termo de seus dirigentes e estabilidade durante os mandatos.
II. Os membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada ficam impedidos de exercer
atividade ou de prestar qualquer serviço no setor regulado pela respectiva agência, por período
de 4 (quatro) meses, contados da exoneração ou do término de seu mandato, assegurada a
remuneração compensatória.
III. É vedada a indicação para o Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada de pessoa que tenha
atuado, nos últimos 30 (trinta) meses, como participante de estrutura decisória de partido
político ou em trabalho vinculado a organização, estruturação e realização de campanha
eleitoral.
IV. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica notificará a agência reguladora do teor da
decisão sobre condutas potencialmente anticompetitivas cometidas no exercício das atividades
reguladas, bem como das decisões relativas a atos de concentração julgados por aquele órgão,
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a publicação do respectivo acórdão.
Assinale a alternativa correta.
a)Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas
b)Apenas as afirmativas I e II estão corretas
c)Apenas a afirmativas III e IV estão corretas
d)Apenas a afirmativa I está correta
6) Ano: 2020 Banca: FCC Órgão: AL-AP Prova: FCC - 2020 - AL-AP - Assistente Legislativo
As entidades da Administração pública são classificadas em dois grupos: as que possuem
personalidade de direito público e aquelas que possuem personalidade de direito privado.
Dentre as que possuem personalidade de direito público estão as
a)subsidiárias estatais.
b)sociedades de economia mista.
c)empresas públicas.
d)agências reguladoras.
e)fundações constituídas nos termos do art. 62 do Código Civil.
7) Ano: 2020 Banca: FCC Órgão: AL-AP Prova: FCC - 2020 - AL-AP - Auxiliar Legislativo - Auxiliar
Operacional

As Agências Reguladoras têm por finalidade regular a prestação de serviços públicos com o
intuito de garantirem o direito do cidadão-usuário à qualidade desses serviços. Elas diferem das
agências executivas no que tange, principalmente, à autonomia. NÃO é considerada uma
Agência Reguladora:
a)Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
b)Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
c)Agência Nacional do Cinema (ANCINE).
d)Agência Brasileira de Inteligência (ABIN).
e)Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).
8) Ano: 2019 Banca: FUNDATEC Órgão: Prefeitura de Porto Alegre - RS Prova: FUNDATEC - 2019
- Prefeitura de Porto Alegre - RS - Auditor Fiscal da Receita Municipal
Acerca da organização das agências reguladoras, prevista na Lei nº 13.848/2019, analise as
seguintes assertivas:
I. A natureza especial das agências reguladoras compreende a sua autonomia funcional,
administrativa e a subordinação hierárquica aos órgãos setoriais da administração pública
direta.
II. A autonomia administrativa das agências reguladoras inclui a competência para celebrar
contratos administrativos e prorrogar contratos em vigor relativos a atividades de custeio,
independentemente do valor.
III. As agências reguladoras devem adotar práticas de gestão de riscos e de controle interno e
elaborar e divulgar programa de integridade, com o objetivo de promover a adoção de medidas
e ações institucionais destinadas à prevenção, à detecção, à punição e à remediação de fraudes
e atos de corrupção.
Quais estão corretas?
a)Apenas II.
b)Apenas I e II.
c)Apenas I e III.
d)Apenas II e III.
e)I, II e III.
9) Defensor Público – DPE/PR – 2017
Em seu sentido subjetivo, o termo Administração pública designa os entes que exercem a
atividade administrativa. Desse modo, a Defensoria .Pública do Estado do Paraná,
a) é pessoa jurídica de direito público e possui capacidade processual, podendo ser configurada
como autarquia sui generis – sociedade pública de advogados, embora não seja instituição
autônoma com sede constitucional.
b) possui capacidade processual para ingressar com ação para a defesa de suas funções
institucionais por expressa previsão legal, embora não seja pessoa jurídica de direito público.
c) é pessoa jurídica de direito público e possui capacidade processual, podendo, caso haja
expressa previsão legal, integrar a pessoa jurídica “Estado do Paraná” por ser instituição
autônoma com sede constitucional.
d) integra a pessoa jurídica de direito público “Estado do Paraná” e possui capacidade jurídica,
sendo representada, em juízo, pela Procuradoria do Estado em toda espécie de processo judicial
de seu interesse.
e) integra a pessoa jurídica de direito publico “Estado do Paraná” e possui capacidade jurídica,
sendo representada, em juízo, pela Procuradoria do Estado em toda espécie de processo judicial
de seu interesse, exceto ações trabalhistas que tramitarem na Justiça do Trabalho.
10) CESPE – Procurador do Estado de PE – 2018
Assinale a opção correta com relação ao regime jurídico das empresas estatais e das sociedades
de economia mista.

a)Em razão da posição preponderante da administração pública, aplicam-se as normas de direito
público aos contratos de obras celebrados por sociedades de economia mista.
b)A aquisição de bens e serviços pelas empresas estatais prestadoras de serviço público deve
seguir o procedimento estabelecido na Lei Geral de Licitações e Contratos.
c) Uma empresa pública pode celebrar contrato de patrocínio com pessoa física para a
promoção de atividade cultural, ainda que tal atividade seja desvinculada de sua marca.
d) É dispensável às empresas públicas a realização de licitação para a compra de ações, títulos
de crédito e bens que elas comercializem.
e) Por ser atribuição do chefe do Poder Executivo, a extinção de sociedade de economia mista
independe de autorização legislativa.
11) VUNESP – Procurador do Estado de sp – 2018
Consórcio público, formado por alguns dos Municípios integrantes de Região Metropolitana e
por outros Municípios limítrofes, elaborou plano de outorga onerosa do serviço público de
transporte coletivo de passageiros sobre pneus, abrangendo o território do Consórcio. Pretende,
agora, abrir licitação para conceder o serviço. Essa pretensão é juridicamente
a) viável, vez que consórcios públicos podem outorgar concessão, permissão ou autorização de
serviços públicos, ainda que a delegação desse serviço específico não esteja expressamente
prevista no contrato de consórcio público.
b) viável, porque o desenvolvimento urbano integrado constitui instrumento de governança
interfederativa e determina que o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de
interesse comum sejam conjuntos.
c) viável, porque o consórcio regularmente constituído possui personalidade jurídica própria e é
titular, com exclusividade, dos serviços públicos que abrangem a área territorial comum.
d) questionável, porque o consórcio descrito sequer poderia ter sido constituído sem a
participação do Estado em cujo território se encontram os municípios agrupados.
e) questionável, porque, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o
planejamento, a gestão e a execução das funções de interesse comum em Regiões
Metropolitanas são de competência do Estado e dos Municípios que a integram, conjuntamente.
12) CESPE – TCE/PA – 2016
Do ponto de vista subjetivo, a administração pública integra o Poder Executivo, que exerce com
exclusividade as funções administrativas, em decorrência do princípio da separação dos
poderes.
( ) Certo
( ) Errrado
13) Banca: MPE-RS Órgão: MPE-RS Prova: MPE-RS - 2017 - MPE-RS - Promotor de Justiça Reaplicação
Assinale a alternativa correta, em relação aos consórcios públicos disciplinados pela Lei n.
11.107, de 06 de abril de 2005.
A) A emissão de documentos de cobrança e as atividades de arrecadação de tarifas e outros
preços públicos não se coadunam com as finalidades estabelecidas em lei para os consórcios
públicos, razão pela qual estão expressamente vedadas.
B) O protocolo de intenções deve definir o número de votos que cada ente da Federação
consorciado possui na assembleia geral, sendo assegurado 1 (um) voto a cada ente consorciado.
C) O consórcio público poderá ser concessionário, permissionário ou autorizatário do serviço
público, mas não poderá outorgar concessão, permissão ou autorização do serviço público a
terceiros.
D) O consórcio público adquirirá personalidade jurídica de direito público ou de direito privado,
integrando, em qualquer caso, a administração indireta de todos os entes da Federação
consorciados.

E) O consórcio público que tenha personalidade jurídica de direito privado não está sujeito à
fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas, a quem cabe fiscalizar
apenas cada um dos integrantes do consórcio, nos termos do contrato de rateio.
14) Banca: MPE-SC Órgão: MPE-SC Prova: MPE-SC - 2019 - MPE-SC - Promotor de Justiça Vespertina
Os consórcios públicos previstos na Lei n. 11.107/2005 poderão ser contratados pela
administração direta ou indireta dos entes da Federação consorciados por meio de licitação.
( )Certo
( )Errado
15) Banca: MPE-SC Órgão: MPE-SC Prova: MPE-SC - 2019 - MPE-SC - Promotor de Justiça Matutina
Nos moldes da Lei n. 11.107/2005, o consórcio público é contrato administrativo multilateral,
firmado entre entidades federativas, para persecução de objetivos comuns, resultando na
criação de uma nova pessoa jurídica de direito público, caso em que recebe o nome de
associação pública, ou de direito privado.
( )Certo
( )Errado
16) Banca: MPE-MT Órgão: MPE-MT Prova: MPE-MT - 2012 - MPE-MT - Promotor de Justiça
Segundo a lei nº 11.107/2005, a União Federal poderá ser parte integrante de consórcios
públicos. Essa participação somente ocorrerá quando
A)fizerem parte dele apenas Estados, sem a participação de municípios.
B)fizerem parte dele apenas municípios situados em Estados diferentes.
C)fizer parte dele mais de um Estado.
D)fizerem parte dele Estados situados em diferentes regiões da federação.
E)fizerem parte dele todos os Estados a que pertencerem os municípios consorciados
17) BANCA:FCC MPE/AL - Promotor de Justiça de 1º Entrância
Acerca dos consórcios públicos, a legislação de regência do instituto (Lei nº 11.107/05)
A) autoriza que o consórcio público seja contratado por qualquer ente público, com dispensa de
licitação.
B) prevê a celebração do contrato de consórcio público mediante a ratificação, por decreto, do
protocolo de intenções subscrito pelos entes consorciados.
C) estabelece que o representante legal do consórcio público seja o Chefe do Poder Executivo
da entidade de maior abrangência.
D) veda a cessão de servidores públicos dos entes consorciados ao consórcio público.
E) admite a adesão com reservas por ente consorciado, o que caracterizará consorciamento
parcial ou condicional.
18) CONCURSO:TJ/GO – BANCA FCC - Juiz Substituto
Recentemente, por meio da Lei Federal nº 12.396/2011, foram ratificados os termos do
Protocolo de Intenções celebrado entre a União, o Estado do Rio de Janeiro e o Município do
Rio de Janeiro, com o fim de criar a Autoridade Pública Olímpica, entidade de direito público que
será responsável pela coordenação das atividades necessárias à preparação das Olimpíadas Rio
2016. Referida entidade é:
A) fundação pública multipatrocinada.
B) consórcio público, na modalidade de associação pública.
C) agência executiva.
D) empresa pública interfederativa.
E) parceria público-privada, na modalidade de concessão administrativa.

CAPÍTULO 8 – AGENTES PÚBLICOS
1) XVII Concurso - Juiz Federal Substituto da 4ª Região (adaptado) - 2017
Havendo alteração da situação de fato ou de direito após o trânsito em julgado de decisão
judicial concessiva de vantagem funcional, a Administração pode unilateralmente suprimir tal
vantagem, sem necessidade de processo judicial ou administrativo.
( ) Certo.
( ) Errado.
2) XVII Concurso - Juiz Federal Substituto da 4ª Região (adaptado) – 2017
Ofende os princípios da antiguidade e da proporcionalidade a vedação de que, antes de
completado período mínimo de três anos, servidor federal dispute remoção para localidades
que serão oferecidas a novos concursados.
( ) Certo.
( ) Errado.
3) XVII Concurso - Juiz Federal Substituto da 4ª Região (adaptado) – 2017
É taxativo o rol de doenças graves na Lei do Regime Jurídico Único para efeito de
aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais.
( ) Certo.
( ) Errado.
4) XVII Concurso - Juiz Federal Substituto da 4ª Região (adaptado) – 2017
O candidato aprovado fora das vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação se,
após serem preenchidas todas as vagas, surgirem novas vagas durante o prazo de validade do
certame.
( ) Certo.
( ) Errado.
5) 2017-CESPE-TRF / 1- Analista Judiciário Área Administrativa
Sérgio foi reprovado em concurso público, mas, por força de decisão liminar obteve sua
nomeação e tomou posse no cargo pretendido. Seis anos depois, a medida foi revogada por
decisão judicial definitiva e Sérgio foi exonerado pela administração. Nessa situação, ao
exonerar Sérgio a administração violou o princípio da proteção da confiança legítima.
( ) Certo.
( ) Errado.
6) 2017-CESPE-TRF/-Técnico Judiciário - Área Administrativa
Considerando as Leis n. 8.112/1990, 8.429/1992 e 9.784/1999, normas nacionais que regulam o
direito administrativo, julgue o item subsecutivo. Situação hipotética: Sérgio, aprovado em
concurso público, foi nomeado em vinte de outubro de 2015. Um ano e dois meses depois, após
ter sido aprovado em outro concurso público, entrou em exercício no novo órgão público no dia
quinze de janeiro de 2017. No entanto, durante o estágio probatório, ele se arrependeu da nova
investidura e decidiu retornar ao cargo que havia ocupado anteriormente. Assertiva: Nessa
situação, Sérgio terá direito a retornar ao cargo anteriormente ocupado em virtude do instituto
da recondução.
( ) Certo.
( ) Errado.
7) 2017-CESPE-TRF/1- Técnico Judiciário - Área Administrativa

A respeito dos agentes públicos, julgue o item seguinte Para que pessoas físicas que colaboram
com o poder público sejam consideradas agentes públicos é necessário que elas,
obrigatoriamente, tenham vínculo empregatício com a administração pública e sejam por esta
remuneradas, como ocorre, por exemplo, com os leiloeiros, tradutores e intérpretes públicos.
( ) Certo.
( ) Errado.
8) 2016-CESPE-DPU-Agente Administrativo - Conhecimentos Básicos Com base nas disposições
da Lei n.º 8.112/1990, que trata do regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue o
item a seguir. Situação hipotética: Carlos trabalha em atividade considerada insalubre e perigosa
e faz jus ao recebimento dos adicionais de insalubridade e de periculosidade. Assertiva: Nesse
caso, Carlos deverá optar por um deles, sendo-lhe vedado acumular os dois adicionais
( ) Certo.
( ) Errado.
9) 2015-CESPE-TCU-Técnico Federal de Controle Externo - Conhecimentos Básicos
No que se refere aos princípios e conceitos da administração pública e aos servidores públicos,
julgue o próximo item. A vedação ao acúmulo remunerado de cargos, empregos ou funções
públicas não se estende aos empregados das sociedades de economia mista.
( ) Certo.
( ) Errado.
10) 2016-CESPE-DPU-Agente Administrativo - Conhecimentos Básicos
Com base nas disposições da Lei n.º 8.112/1990, que trata do regime jurídico dos servidores
públicos federais, julgue o item a seguir. Além do vencimento, poderão ser pagos ao servidor
indenizações, gratificações e adicionais, vantagens que serão incorporadas ao seu vencimento.
( ) Certo.
( ) Errado.
11) 2016-CESPE-DPU-Agente Administrativo - Conhecimentos Básicos Com base nas disposições
da Lei n.º 8.112/1990, que trata do regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue o
item a seguir. Caso o servidor público tenha causado danos ao poder público, a obrigação de
reparar tais danos estende-se aos seus sucessores e contra eles será executada, até o limite do
valor da herança recebida.
( ) Certo.
( ) Errado.
12) TJ/SP 2013 - VUNESP - Escrevente Técnico Judiciário
Com relação ao processo por Abandono do Cargo ou Função e por Inassiduidade, pode-se
afirmar que
a) será instaurado processo para apurar abandono de cargo ou função, mesmo se o servidor
tiver pedido exoneração.
b) não será extinto o processo instaurado exclusivamente para apurar a inassiduidade, se o
indiciado pedir exoneração até a data designada para o interrogatório.
c) não será instaurado processo para apurar abandono de cargo ou função se o servidor tiver
pedido exoneração.
d) não será extinto o processo instaurado exclusivamente para apurar abandono de cargo ou
função, se o indiciado pedir exoneração até a data designada para o interrogatório, ou por
ocasião deste.
e) será instaurado processo para apurar a inassiduidade, mesmo se o servidor tiver pedido
exoneração.

13) TRT 9ª 2013 - FCC - Técnico Judiciário - Área Administrativa
Carlos, servidor público federal ocupante de cargo efetivo, estável, é casado com Ana, também
servidora pública, e ambos possuem a mesma localidade de exercício funcional. Ocorre que Ana
foi deslocada para outra cidade, no interesse da Administração. De acordo com as disposições
da Lei no 8.112/90, Carlos
a) pode ser removido a pedido, no interesse da Administração, desde que Ana tenha ingressado
no serviço público antes dele.
b) possui direito à remoção a pedido, a critério da Administração, desde que Ana seja servidora
federal.
c) pode ser removido de ofício, independentemente do interesse da Administração.
d) possui direito à remoção a pedido, mesmo que Ana seja servidora estadual ou municipal.
e) não pode ser removido a pedido, mas apenas de ofício e desde que conte com mais de cinco
anos de serviço público.
14) TRT 9ª 2013 - FCC - Analista Judiciário - Área Administrativa
Saulo, ocupante de cargo efetivo do Poder Executivo federal, foi informado que seu cargo fora
deslocado para outro órgão da Administração direta federal, no qual deveria passar a atuar. De
acordo com as disposições da Lei no 8.112/90, trata-se do instituto da
a) remoção, que somente pode ocorrer de ofício por inequívoca necessidade de serviço e
observada a equivalência de vencimentos.
b) remoção de ofício, que pressupõe, entre outros requisitos, o mesmo nível de escolaridade,
especialidade ou habilitação profissional.
c) redistribuição, que pressupõe, entre outros requisitos, a manutenção da essência das
atribuições do cargo.
d) redistribuição, que, todavia, somente pode ser aplicada em relação a cargos vagos,
assegurando a Saulo o direito de permanecer no órgão de origem.
e) redistribuição do servidor, que pode ser a pedido ou de ofício, pressupondo, entre outros
requisitos, a compatibilidade de atribuições.
15) ANAC 2016 - ESAF - Analista Administrativo - Área 1
A respeito das normas afetas aos servidores públicos, analise as afirmativas abaixo classificandoas em verdadeiras (V) ou falsas ( F). Ao final, assinale a opção que contenha a sequência correta.
( ) O servidor público eleito para o cargo de vereador poderá, caso haja compatibilidade de
horários, acumular o exercício da vereança com seu cargo, função ou emprego público.
( ) Ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão aplica-se o Regime Geral da
Previdência Social.
( ) Os cinco anos de exercício no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria do servidor
necessitam ser exercidos ininterruptamente.
( ) Compete à lei ordinária especificar as enfermidades graves, contagiosas ou incuráveis que
ensejam aposentadoria por invalidez permanente com direito a proventos integrais.
a) F, V, F, F
b) F, V, V, V
c) F, V, F, V
d) V, V, V, V
e) V, V, F, V
16) DPE/DF 2019 - CESPE - Defensor Público
Considerando as disposições da Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal (STF) a respeito de agentes públicos, julgue os itens a seguir.
Segundo o STF, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo
cargo de certame anterior cujo prazo de validade ainda não tenha terminado, em regra, não

gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados no certame anterior fora
das vagas previstas no edital.
( ) Certo
( ) Errado
17) MPE/MT 2019 - FCC - Promotor de Justiça Substituto
Em matéria de servidor público:
a) Não há cargo sem função, tampouco função sem cargo.
b) Há distinção entre cargo e emprego público, pois o vínculo que une o servidor à Administração
pública é diferente.
c) Inexiste diferença entre cargo e emprego público, pois em ambos os casos o vínculo que une
o servidor à Administração pública é o mesmo.
d) Todo servidor público só pode ser contratado mediante concurso público de provas ou de
provas e títulos, sem qualquer exceção.
e) Não há previsão legal para que o servidor público seja contratado mediante concurso público
de provas ou de provas e títulos.

CAPÍTULO 9 – PROBIDADE ADMINISTRATIVA
1) XVII Concurso - Juiz Federal Substituto da 4ª Região– 2017
Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
I. Sem que haja dano efetivo ao patrimônio público, ou enriquecimento ilícito do réu, é inviável
a constatação de ter ocorrido ato de improbidade administrativa.
II. A utilização de provas emprestadas não é possível na ação de improbidade administrativa.
III. A indisponibilidade de bens pode ser decretada na ação de improbidade administrativa,
independentemente da comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio ou na
iminência de fazê-lo.
(a) Está correta apenas a assertiva III.
(b) Estão corretas apenas as assertivas I e II.
(c) Estão corretas apenas as assertivas II e III.
(d) Estão corretas todas as assertivas.
(e) Nenhuma assertiva está correta.
2) CESPE – Procurador do Estado de PE – 2018
Conforme a Lei de Improbidade Administrativa, configura ato de improbidade administrativa
que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, em especial,
a) perceber vantagem econômica para intermediar a liberação de verba pública de qualquer
natureza.
b) utilizar, em obra particular, máquinas de propriedade de entidades da administração pública
indireta estadual.
c) frustrar a licitude de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins
lucrativos.
d) realizar operação financeira sem a observância das normas legais e regulamentares.
e) deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo.
3) XVII Concurso - Juiz Federal Substituto da 4ª Região– 2017
Assinale a alternativa correta.

(a) A imperatividade dos atos administrativos admite arbitrariedade da Administração em
situações em que a atuação punitiva se imponha.
(b) A presunção de legitimidade dos atos administrativos admite prova em contrário, mas o ônus
de provar a ilegitimidade é do particular.
(c) As penas da Lei de Improbidade Administrativa possuem independência das esferas penais,
civis e administrativas, mas não podem ser aplicadas cumulativamente.
(d) Na fixação das penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa, o juiz levará em conta
somente a extensão do dano causado ao Poder Público.
(e) Não estão sujeitos às penalidades da Lei de Improbidade Administrativa os atos de
improbidade praticados contra o patrimônio de entidade particular que receba subvenção,
benefício ou incentivo fiscal de órgão público.
4) TJ/SP 2013 - VUNESP - Escrevente Técnico Judiciário
No tocante à Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/92), é correto afirmar que:
a) as ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nessa Lei podem ser propostas até
20 (vinte) anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de
confiança.
b) a aplicação das sanções previstas nessa Lei depende da aprovação ou rejeição das contas pelo
Tribunal ou Conselho de Contas.
c) as disposições dessa Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente
público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade.
d) a autoridade judicial competente somente poderá determinar o afastamento do agente
público do exercício do cargo após o trânsito em julgado da sentença condenatória.
e) a aplicação das sanções previstas nessa Lei depende da aprovação ou rejeição das contas pelo
órgão de controle interno.
5) TJ/SP 2013 - VUNESP - Escrevente Técnico Judiciário
No tocante à Declaração de Bens, prevista na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º
8.429/92), é correto afirmar que
a) não supre a exigência contida na Lei de Improbidade Administrativa a entrega, em
substituição à Declaração de Bens, da cópia da declaração anual de bens apresentada à
Delegacia da Receita Federal.
b) a posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração
dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço
de pessoal competente.
c) a declaração de bens será quinquenalmente atualizada e na data em que o agente público
deixar o exercício do mandato.
d) somente será punido com a pena de demissão a bem do serviço público, sem prejuízo de
outras sanções cabíveis, o agente público que prestar falsa declaração de bens.
e) será punido com a pena de repreensão escrita o agente público que se recusar a prestar
declaração dos bens.
6) TJ/MS 2020 - FCC - Juiz Substituto
No que se refere ao acordo de leniência, previsto na Lei Anticorrupção − Lei Federal nº 12.846,
de 1º de agosto de 2013 –, a sua celebração
a) suspende o prazo prescricional dos atos ilícitos previstos na referida lei.
b) afasta integralmente a multa que seria aplicável à empresa que celebrou o acordo.
c) evitará a sanção de publicação extraordinária da decisão condenatória.

d) implica afastamento imediato dos dirigentes ou administradores que deram causa ao ilícito.
e) obriga a pessoa jurídica signatária a implementar ou aprimorar mecanismos internos de
integridade.
7) ANAC 2016 - ESAF - Analista Administrativo - Área 1
Assinale a opção correta.
a) A Lei n. 8.429/92 não estabelece sanções penais pela prática de atos de improbidade.
b) A aplicação das sanções previstas na Lei n. 8.429/92 depende da rejeição das contas pelo
órgão de controle interno ou pelo tribunal ou conselho de contas.
c) A aplicação das sanções enumeradas na Lei n. 8.429/92 é de competência exclusiva do Poder
Judiciário.
d) O enquadramento da conduta do agente nas categorias de atos de improbidade previstas na
Lei n. 8.429/92 exige a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo no caso
dos tipos previstos nos arts. 9o, 10 e 11.
e) Admite-se a transação penal nas ações por atos de improbidade administrativa.
8) TRF 4ª 2019 - FCC - Técnico Judiciário - Área Administrativa
Ademar, ocupante de cargo em comissão em empresa pública, recebia pagamentos para não
certificar o inadimplemento de entidades conveniadas que não apresentavam prestação de
contas na forma convencionada, o que seria obrigação do servidor. Com isso, as entidades em
questão não eram intimadas a devolver os recursos recebidos. Independentemente do vínculo
jurídico firmado entre a empresa pública e as entidades mencionadas,
a) o servidor público pode ser responsabilizado por ato administrativo que gera prejuízo ao
erário, desde que se confirme e comprove que agiu com dolo e má-fé.
b) o empregado em questão não poderá ser responsabilizado por ato de improbidade, porque
não possui vínculo estatutário com a empresa pública.
c) a empresa pública não se enquadra na condição de sujeito passivo de improbidade, porque
possui geração de receitas próprias e fins lucrativos, podendo a conduta, no entanto, tipificar
ilícito penal.
d) diante do comprovado enriquecimento ilícito do servidor, que intencionalmente deixou de
emitir certidão declarando a inadimplência das entidades, resta tipificado ato de improbidade.
e) o servidor não poderá ser processado por ato de improbidade que gera prejuízo ao erário, eis
que descaracterizado o enriquecimento ilícito pelo fato de os recursos não advirem do Tesouro.
9) TJ/MA 2019 - FCC - Técnico Judiciário - Técnico Administrativo
A configuração da prática de ato de improbidade na modalidade que gera enriquecimento ilícito
a) implica necessariamente a perda do cargo público ocupado pelo agente público,
independentemente de culpa ou dolo, sem prejuízo da imposição de outras sanções.
b) somente tem lugar quando a mesma conduta tenha implicado prejuízo ao erário.
c) exige a titulação de cargo ou emprego público, na medida em que a penalidade cabível é a
interrupção do vínculo funcional.
d) é presumida quando a conduta implicar também prejuízo ao erário, diante da relevância do
bem tutelado.
e) exige demonstração do elemento subjetivo dolo, não se admitindo presunção de autoria.
10) DPE/DF 2019 - CESPE - Defensor Público
A respeito de improbidade administrativa e de prescrição e decadência administrativa, julgue os
itens subsecutivos.

Ato administrativo em prática há mais de cinco anos não poderá ser anulado, ainda que ilegal e
imoral, caso seja configurada a inércia da administração pública e dele decorram efeitos
favoráveis para o destinatário do ato, salvo em caso de comprovada má-fé.
( ) Certo.
( ) Errado.
11) DPE/DF 2019 - CESPE - Defensor Público
A respeito de improbidade administrativa e de prescrição e decadência administrativa, julgue os
itens subsecutivos.
São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário relativas à prática de atos dolosos ou
culposos tipificados como improbidade administrativa.
( ) Certo.
( ) Errado.
12) MPE/PI 2018 - CESPE - Analista Ministerial - Área Processual
De acordo com a Lei nº 8.429/1992, julgue os próximos itens, relativos a improbidade
administrativa.
Pessoa que, investida em função pública, não receba remuneração estará isenta de responder
por ato de improbidade administrativa.
( ) Certo
( ) Errado
13) MPE/PI 2018 - CESPE - Analista Ministerial - Área Processual
De acordo com a Lei nº 8.429/1992, julgue os próximos itens, relativos a improbidade
administrativa.
Situação hipotética: Lucas, no exercício de determinada função pública, cometeu ato de
improbidade administrativa que lhe ensejou enriquecimento ilícito. Todavia, em uma viagem a
serviço, ele faleceu, tendo deixado um filho, Paulo, seu único herdeiro. Assertiva: Paulo,
sucessor de Lucas, estará sujeito às sanções previstas na lei em apreço até o limite do valor da
herança.
( ) Certo
( ) Errado

CAPÍTULO 10 – DIREITO SUBJETIVO NO ÂMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO
Sem questões.

CAPÍTULO 11 – ESTADO E FUNÇÃO ADMINISTRATIVA
1) CESPE – TRT 8ª Região – 2016
A respeito dos elementos do Estado, assinale a opção correta:
a) povo, território e governo soberano são elementos indissociáveis do Estado.
b) O Estado é um ente despersonalizado.
c) São elementos do Estado o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Poder Executivo.
d) Os elementos do Estado podem se dividir em presidencialista ou parlamentarista.
e) A União, o estado, os municípios e o Distrito Federal são elementos do Estado brasileiro.

2) CESPE – MPOG – 2012
O princípio da separação dos Poderes adotado no Brasil pode ser caracterizado como rígido,
uma vez que todos os Poderes da República exercem apenas funções típicas.
( ) Certo.
( ) Errado.
3) CESPE – MPU – 2013
A CF instituiu mecanismos de freios e contrapesos, de modo a concretizar-se a harmonia entre
os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, como, por exemplo, a possibilidade de que o Poder
Judiciário declare a inconstitucionalidade das leis.
( ) Certo.
( ) Errado.

CAPÍTULO 12 – FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS ESPECÍFICAS
1) Sobre os poderes administrativos, é correto afirmar:
a) Os atos administrativos decorrentes do exercício do poder discricionário não são passíveis de
apreciação judicial.
b) A possibilidade do administrador interpretar a lei equivale ao exercício do poder
administrativo discricionário.
c) O poder administrativo discricionário pressupõe que a norma legal apresente conceitos
jurídicos indeterminados, mas determináveis.
d) A doutrina dos motivos determinantes estabelece que o administrador deve enunciar os
motivos de fato que ensejaram o ato administrativo discricionário.
e) O motivo, como pressuposto do ato administrativo decorrente do poder discricionário,
poderá vir expresso em lei ou deixado à escolha do administrador.
2) CESPE – Procurador do Estado de PE – 2018
À luz da jurisprudência dos tribunais superiores sobre o poder de polícia, o poder disciplinar, o
poder normativo e o dever de probidade na administração pública, assinale a opção correta.
a) Cabe aos conselhos regionais de farmácia, no exercício do poder de polícia, licenciar e
fiscalizar as condições de funcionamento dos estabelecimentos farmacêuticos.
b) O pagamento de multa resultante de autuação por agente de trânsito não implica a
desistência da discussão judicial da infração.
c) A configuração de ato de improbidade administrativa requer que haja enriquecimento ilícito
ou dano ao erário.
d) A ocorrência do ato de improbidade administrativa, em regra, viabiliza a reparação por dano
moral coletivo.
e) Em razão do poder disciplinar da administração pública, é admissível que edital de concurso
público proíba a participação de candidatos tatuados.
3) FGV – TJ-AL – 2018
Em tema de poderes administrativos, a doutrina de Direito Administrativo ensina que os atos
administrativos da delegação e da avocação são fundamentados na prerrogativa do agente
público decorrente do poder:
a) disciplinar, segundo o qual o agente público com competência pode expedir normas gerais e
abstratas para viabilizar a aplicabilidade de lei preexistente;
b) hierárquico, segundo o qual o agente público de hierarquia superior pode, na forma da lei,
estender ou chamar para si, de forma temporária, competência para determinado ato;

c) normativo, segundo o qual o agente público pode restringir liberdades individuais e
propriedade privada em prol do interesse público coletivo;
d) regulamentar, segundo o qual a autoridade pública competente deve expedir decretos
autônomos para disciplinar o funcionamento orgânico da administração;
e) de polícia, segundo o qual a autoridade pública tem a faculdade de estabelecer a competência
dos servidores que lhe são vinculados, sob pena de uso das forças de segurança.
4) CESPE/PGE-AL/Procurador/2008
A coercibilidade é a característica do poder de polícia que possibilita à administração praticar
atos, modificando imediatamente a ordem jurídica.
( ) Certo.
( ) Errado.
5) 5) 2017-CESPE-Órgão: TRF - 1ª REGIÃO-Técnico Judiciário - Área Administrativa Com
referência aos poderes administrativos, julgue o item subsecutivo. Em regra, o poder
regulamentar é dotado de originariedade e, por conseguinte, cria situações jurídicas novas, não
se restringindo apenas a explicitar ou complementar o sentido de leis já existentes.
( ) Certo.
( ) Errado.
6) 2015- CESPE-Órgão: MPU- Técnico do MPU – Segurança Institucional e Transporte
O servidor responsável pela segurança da portaria de um órgão público desentendeu-se com a
autoridade superior desse órgão. Para se vingar do servidor, a autoridade determinou que, a
partir daquele dia, ele anotasse os dados completos de todas as pessoas que entrassem e
saíssem do imóvel. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue. O ato
da autoridade superior foi praticado no exercício de seu poder disciplinar.
( ) Certo.
( ) Errado.
7) 2007-CESPE-Órgão: TCU- Técnico de Controle Externo O excesso de poder, uma das
modalidades de abuso de poder, configura-se quando um agente público pratica determinado
ato alheio à sua competência.
( ) Certo.
( ) Errado.
8) 2013- CESPE-Órgão: MPU- Técnico No que se refere ao direito administrativo, julgue os itens
a seguir. Considere que Daniel, funcionário público, tenha sido suspenso por decisão da
autoridade competente após regular processo administrativo disciplinar que apurou denúncia
de que ele havia praticado irregularidades no exercício do cargo. Nessa situação, a autoridade
competente agiu no exercício do poder de polícia da administração, a qual pode impor sanções
a seus servidores, independentemente de decisão judicial.
( ) Certo.
( ) Errado.
9) MPE/RJ 2019 - FGV - Técnico do Ministério Público - Área Administrativa
O Procurador-Geral de Justiça do MPRJ, em conformidade com o que consta no art. 2º, XVII, da
Lei Complementar Estadual nº 106/2003, editou a Resolução GPGJ nº 2.245/2018, instituindo e
dispondo sobre o Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
como instrumento oficial de disponibilização e publicação dos seus atos administrativos,
processuais e de comunicação em geral.
A conduta do chefe do parquet estadual no caso concreto está calcada em seu poder:

a) regulamentar de editar lei em sentido formal para disciplinar matéria de interesse da
instituição, assegurando o exercício da autonomia administrativa ministerial;
b) hierárquico, pois na qualidade de autoridade máxima administrativa da instituição tem a
prerrogativa de inovar no ordenamento jurídico em matéria de interesse institucional;
c) disciplinar, haja vista que o desatendimento às normas concretas editadas por meio da
resolução geram aplicação de penalidade disciplinar ao servidor pelo Procurador-Geral;
d) normativo de expedir norma geral e abstrata que facilita a execução da lei orgânica do MPRJ
na matéria, minudenciando seus termos;
e) discricionário para editar normas concretas e específicas que extrapolem os limites da lei
orgânica do MPRJ, no regular exercício da independência funcional da chefia institucional.
10) MPE/RJ 2019 - FGV - Técnico do Ministério Público - Área Administrativa
Imagine as situações hipotéticas abaixo em que o Procurador-Geral de Justiça pratica ato
administrativo, delegando sua atribuição para o:
I. Subprocurador-Geral de Justiça de Assuntos Cíveis e Institucionais ajuizar representação por
inconstitucionalidade em relação à lei X do Município Y;
II. Diretor de Recursos Humanos decidir recursos administrativos.
Em matéria de delegação de competência, de acordo com a Lei nº 9.784/99 e com a doutrina de
Direito Administrativo:
a) os atos I e II estão viciados, pois o Procurador-Geral não pode delegar qualquer tipo de
competência;
b) os atos I e II estão viciados, pois o Procurador-Geral não pode delegar sua competência
originária;
c) o ato I é válido e o II está viciado, pois não pode ser objeto de delegação decisão de recursos
administrativos por expressa vedação legal;
d) o ato II é válido e o I está viciado, pois não pode ser objeto de delegação ato de ajuizamento
de medida judicial por expressa vedação legal;
e) os atos I e II estão válidos, pois o Procurador-Geral pode delegar qualquer tipo de
competência, mediante ato expresso e formal volitivo de renúncia.

13) DPE/DF 2019 - CESPE - Defensor Público
Acerca de atos administrativos, serviços públicos e intervenção do Estado na propriedade, julgue
os itens seguintes.
Cada Poder e cada esfera de governo devem estabelecer regulamento específico dispondo sobre
a avaliação da efetividade e dos níveis de satisfação dos usuários dos serviços públicos por eles
prestados, devendo a quantidade de manifestações dos usuários ser um dos parâmetros
considerado nessa avaliação.
( ) Certo
( ) Errado
14) TJ/AL 2019 - FCC - Juiz Substituto
A atuação da Administração Pública se dá sob diferentes formas, sendo o exercício do poder de
polícia uma de suas expressões,
a) presente na aplicação de sanções a particulares que contratam com a Administração ou com
ela estabelecem qualquer vínculo jurídico, alçando a Administração a uma posição de
supremacia em prol da consecução do interesse público.
b) presente nas limitações administrativas às atividades do particular, tendo como principal
atributo a imperatividade, que assegura a aplicação de medidas repressivas,
independentemente de previsão legal expressa, a critério do agente público.

c) dotada de exigibilidade, que confere meios indiretos para sua execução, como a aplicação de
multas, e admitindo, quando previsto em lei ou para evitar danos irreparáveis ao interesse
público, a autoexecutoriedade, com o uso de meios diretos de coação.
d) verificada apenas quando há atuação repressiva do poder público, tanto na esfera
administrativa, com aplicação de multas e sanções, como na esfera judiciária, com apreensão
de bens e restrições a liberdades individuais.
e) dotada de imperatividade, porém não de coercibilidade, pressupondo, assim, a prévia
autorização judicial para a adoção de medidas que importem restrição à propriedade ou
liberdade individual.

CAPÍTULO 13 – ATO ADMINISTRATIVO
1) CESPE – Procurador do Estado de PE – 2018
À luz da doutrina e da jurisprudência, assinale a opção correta acerca de atos administrativos.
a) Admite-se a convalidação de ato administrativo por meio de decisão judicial, desde que não
haja dano ao interesse público nem prejuízo a terceiros.
b) A nomeação dos ministros de tribunais superiores no Brasil é um ato administrativo
complexo.
c) Por ser a competência administrativa improrrogável, atos praticados por agente
incompetente não se sujeitam a convalidação.
d) Por serem os ocupantes de cargo em comissão demissíveis ad nutum, é sempre inviável a
anulação do ato de exoneração de ocupante de cargo em comissão com fundamento na teoria
dos motivos determinantes.
e) Independentemente de novo posicionamento judicial, havendo modificação da situação de
fato ou de direito, a administração poderá suprimir vantagem funcional incorporada em
decorrência de decisão judicial transitada em julgado.
2) Defensor Público – DPE/RS – 2014.
Sobre atos administrativos, é correto afirmar:
a) A autoexecutoriedade é um atributo de alguns atos administrativos que autoriza a execução
coercitiva, independente da concorrência da função jurisdicional.
b) A autoexecutoriedade constitui atributo dos atos administrativos negociais, que, como
contratos, dependem da concorrência de vontade do administrado.
c) A arguição de invalidade de ato administrativo por vícios ou defeitos impede a imediata
execução e afasta a imperatividade.
d) Todos os atos administrativos possuem como atributos a presunção de legitimidade, a
imperatividade e a autoexecutoriedade.
e) A administração deverá fazer prova da legalidade do ato administrativo quando sobrevier
impugnação pelo destinatário.
3) CESPE/Polícia Federal – 2018
Um servidor público federal determinou a nomeação de seu irmão para ocupar cargo de
confiança no órgão público onde trabalha. Questionado por outros servidores, o departamento
jurídico do órgão emitiu parecer indicando que o ato de nomeação é ilegal. O princípio da
autotutela permite que o Poder Judiciário intervenha para apreciar atos administrativos que
estejam supostamente eivados de ilegalidades.
( ) Certo.
( ) Errado.
4) XVII Concurso - Juiz Federal Substituto da 4ª Região (adaptado) - 2017

Segundo a Teoria dos Motivos Determinantes, quando a Administração motiva o ato, mesmo
que a lei não exija motivação, ele só será válido se os motivos forem verdadeiros.
( ) Certo.
( ) Errado.
5) XVII Concurso - Juiz Federal Substituto da 4ª Região (adaptado) – 2017
O prazo decadencial para que a Administração anule ou revogue os próprios atos, previsto na
Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal, não se consuma no período compreendido entre a concessão de aposentadoria ou
pensão e o posterior julgamento de sua legalidade e registro pelo Tribunal de Contas da União.
( ) Certo.
( ) Errado.
6) Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TRE-RJ Prova: CESPE - 2012 - TRE-RJ - Analista Judiciário Área Judiciária
Texto associado: “Tanto o direito administrativo quanto o direito privado distinguem os atos
nulos dos atos anuláveis. Os atos e negócios jurídicos contrários ao ordenamento jurídico
poderão, no âmbito do direito privado, estar eivados de vícios de nulidade ou anulabilidade, já
os atos administrativos praticados em desacordo com o ordenamento jurídico serão
considerados inválidos.”.
( ) Certo
( ) Errado
7) A respeito de controle e responsabilização da administração pública, julgue os itens
subsequentes.
Admite-se a anulação de concurso público, pela própria administração, ante a ocorrência de
vício insanável e ofensivo aos princípios da igualdade, da competitividade, da moralidade, da
impessoalidade e da publicidade.
( ) Certo
( ) Errado
8) TJ/MS 2020 - FCC - Juiz Substituto
No tocante ao exercício do poder de autotutela pela Administração Pública, é correto afirmar:
a) O exercício, pela Administração Pública, do poder de anular seus próprios atos não está sujeito
a limites temporais, por força do princípio da supremacia do interesse público.
b) Somente é admissível a cassação de ato administrativo em razão de conduta do beneficiário
que tenha sido antecedente à outorga do ato.
c) É vedada a aplicação retroativa de nova orientação geral, para invalidação de situações
plenamente constituídas com base em orientação geral vigente à época do aperfeiçoamento do
ato administrativo que as gerou.
d) É possível utilizar-se a revogação, ao invés da anulação, de modo a atribuir efeito ex nunc à
revisão de ato administrativo, quando se afigurar conveniente tal solução, à luz do princípio da
confiança legítima.
e) Não é possível convalidar ato administrativo cujos efeitos já tenham se exaurido.
9) SEFAZ/DF 2020 - CESPE - Auditor Fiscal
Cada um dos próximos itens apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser
julgada, acerca de atos administrativos.
Em um único ato administrativo, foram concedidas férias e licença a um servidor público da
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Na semana seguinte, publicou-se outro
ato, que ratificava as férias desse servidor e retirava-lhe a licença concedida, por ter sido

constatado que ele não fazia jus à licença. Nessa situação, realizou-se a convalidação do ato
administrativo, por meio de reforma.
( ) Certo
( ) Errado
10) TJ/AL 2019 - FCC - Juiz Substituto
No que concerne aos institutos da prescrição e decadência, quando aplicados às relações
jurídicas que envolvem a Administração pública, tem-se que
a) nas relações com os particulares que contratam com a Administração, o prazo decadencial
para aplicação de sanções deve ser o dobro do prazo de prescrição fixado pelo Código Civil para
as ações contra a Fazenda Pública.
b) a decadência opera-se apenas em relação aos efeitos patrimoniais das relações
administrativas, impedindo, por exemplo, a cobrança de débitos tributários, porém nunca
extinguindo pretensões punitivas.
c) o poder de autotutela conferido à Administração encontra limites temporais pela ação da
decadência, inclusive em relação ao dever de anular atos eivados de ilegalidade.
d) o exercício do poder disciplinar pela Administração perante seus servidores não é atingido
pela decadência ou prescrição, eis que estas somente se operam em relação à responsabilidade
civil e penal dos servidores.
e) os prazos prescricionais estabelecidos na legislação trabalhista não se aplicam às ações
ajuizadas, em face de entidades da Administração indireta, por servidores contratados pelo
regime celetista, as quais são informadas por regras próprias estatutárias.
11) MPE/MT 2019 - FCC - Promotor de Justiça Substituto
“Atividade estatal consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do
interesse público”, conceitua-se
a) coercibilidade.
b) discricionariedade.
c) autoexecutoriedade.
d) poder de polícia.
e) probidade administrativa.
12) ANAC 2016 - ESAF - Analista Administrativo - Área 1
A respeito da sanatória na Administração Pública, analise as afirmativas abaixo classificando-as
em verdadeiras (V) ou falsas (F). Ao final, assinale a opção que contenha a sequência correta.
( ) A ratificação, retroagindo à origem do ato, opera ex tunc, com natureza declaratória.
( ) A reforma é o ato administrativo derivado pelo qual se elimina de um ato defeituoso sua
parte viciada, mantendo-se a eficácia da parte sadia.
( ) Além da modalidade de conversão operada por ato administrativo, poderá também o
legislador, de modo abstrato e geral, sanar genericamente uma categoria de atos defeituosos,
atribuindo-lhes efeitos de atos legalmente íntegros.
a) V, F, V
b) V, F, F
c) V, V, F
d) F, V, F
e) V, V, V
13) DPE/DF 2019 - CESPE - Defensor Público
Acerca de atos administrativos, serviços públicos e intervenção do Estado na propriedade, julgue
os itens seguintes: “Comando ou posicionamento emitido oralmente por agente público, no
exercício de função administrativa e manifestando sua vontade, não pode ser considerado ato
administrativo.”.

( ) Certo
( ) Errado
14) DPE/DF 2019 - CESPE - Defensor Público
No que diz respeito a desvio e excesso de poder e à responsabilidade civil do Estado, julgue os
itens subsecutivos: “Ocorre desvio de poder na forma omissiva quando o agente público que
detém o poder-dever de agir se mantém inerte, ao passo que o excesso de poder caracteriza-se
pela necessária ocorrência de um transbordamento no poder-dever de agir do agente público,
não sendo cabível na modalidade omissiva.”
( ) Certo
( ) Errado
15) OAB 2020 - FGV - EXAME da Ordem XXXI
Otacílio, novo prefeito do Município Kappa, acredita que o controle interno é uma das principais
ferramentas da função administrativa, razão pela qual determinou o levantamento de dados
nos mais diversos setores da Administração local, a fim de apurar se os atos administrativos até
então praticados continham vícios, bem como se ainda atendiam ao interesse público.
Diante dos resultados de tal apuração, Otacílio deverá
a) revogar os atos administrativos que contenham vícios insanáveis, ainda que com base em
valores jurídicos abstratos.
b) convalidar os atos administrativos que apresentem vícios sanáveis, mesmo que acarretem
lesão ao interesse público.
c) desconsiderar as circunstâncias jurídicas e administrativas que houvessem imposto, limitado
ou condicionado a conduta do agente nas decisões sobre a regularidade de ato administrativo.
d) indicar, de modo expresso, as consequências jurídicas e administrativas da invalidação de ato
administrativo.

CAPÍTULO 14 – CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
1) XVII Concurso - Juiz Federal Substituto da 4ª Região - 2017
Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
I. É inconstitucional norma local que estabeleça a competência do Tribunal de Contas da União
para realizar exame prévio de validade de contratos firmados com o Poder Público.
II. As sociedades de economia mista e as empresas públicas federais estão sujeitas à fiscalização
do Tribunal de Contas da União.
III. No âmbito das competências institucionais do Tribunal de Contas da União, aquela
consistente em apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo
Presidente da República fica subordinada ao crivo posterior do Congresso Nacional.
IV. A tomada de contas especial, enquanto procedimento administrativo disciplinar, visa ao
ressarcimento do dano causado ao erário.
(a) Estão corretas apenas as assertivas I, II e III.
(b) Estão corretas apenas as assertivas I, II e IV.
(c) Estão corretas apenas as assertivas I, III e IV.
(d) Estão corretas apenas as assertivas II, III e IV.
(e) Estão corretas todas as assertivas.
2) Defensor Público – DPE/MG – 2014
Sobre o controle externo da Administração Pública a cargo dos Tribunais de Contas, assinale a
alternativa CORRETA.

a) Os Tribunais de Contas têm competência para fiscalizar as despesas dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público.
b) Assim como o Poder Judiciário, os Tribunais de Contas somente podem agir se provocados
por terceiros para suspender o procedimento licitatório ilegal.
c) No exercício de suas atribuições, os Tribunais de Contas não podem apreciar a
constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público.
d) Aos Tribunais de Contas dos Estados compete julgar as contas prestadas anualmente pelo
Governador e Prefeitos.
3) FGV – TJ-AL – 2018
O controle da administração pública pode ser conceituado como o conjunto de mecanismos
jurídicos e administrativos por meio dos quais se exerce o poder de fiscalização e de revisão da
atividade administrativa em qualquer das esferas de poder. Nesse contexto, de acordo com a
doutrina e o texto constitucional, o Poder:
a) Judiciário é controlado exclusivamente pelo Conselho Nacional de Justiça, não podendo ser
alvo de qualquer ingerência dos Poderes Legislativo e Executivo;
b) Legislativo exerce controle externo financeiro sobre o Poder Judiciário no que se refere à
receita, à despesa e à gestão dos recursos públicos;
c) Legislativo exerce o controle interno sobre o Poder Executivo, no que tange à fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração direta e indireta;
d) Judiciário exerce o controle externo sobre a legalidade e o mérito administrativo dos atos
praticados pelos Poderes Executivo e Legislativo;
e) Executivo exerce o controle externo sobre a legalidade dos atos do Poder Legislativo, devendo
declarar a inconstitucionalidade dos que violem a Constituição da República de 1988.
4) XVII Concurso - Juiz Federal Substituto da 4ª Região (adaptado) - 2017
O Tribunal de Contas da União não dispõe, constitucionalmente, de poder para rever decisão
judicial transitada em julgado, nem para determinar a suspensão de benefícios garantidos por
sentença transitada em julgado, ainda que o direito reconhecido pelo Poder Judiciário não tenha
o beneplácito da jurisprudência prevalente no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
( ) Certo.
( ) Errado.
5) UEPA 2020 - FADESP - Técnico de Nível Superior - Administração
O controle da administração pública é realizado por meio de um conjunto de mecanismos que
permitem a vigilância, a orientação e a correção da atuação administrativa. Esse controle pode
ser classificado como interno ou externo. É considerado um tipo de controle interno
a) análises do Tribunal de Contas da União – TCU.
b) apuração de irregularidades em Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI.
c) controle administrativo por autotutela.
d) controle judicial mediante provocação.

CAPÍTULO 15 – PROCESSO ADMINISTRATIVO
1) CESPE – Procurador do Estado PE - 2018
Considerando a doutrina, a jurisprudência e o disposto na Lei n.º 9.784/1999, assinale a opção
correta acerca do processo administrativo.
a) Ao administrado não é permitido alegar em instância superior fato ou prova não trazida na
fase inicial do processo administrativo.
b) No processo administrativo, configura vício insanável a prática de ato administrativo por
agente público sob suspeição ou impedimento.

c) Admite-se a tutela cautelar no processo administrativo, desde que haja a prévia manifestação
do interessado no sentido de sua necessidade.
d) É de dez anos o prazo decadencial para se rever ato administrativo praticado antes da
promulgação da Lei n.º 9.784/1999.
e) Órgão competente para o julgamento de recursos no processo administrativo poderá agravar
a situação do recorrente, desde que lhe seja garantida a oportunidade para a apresentação de
alegações.
2) Defensor Público – DPE/PR - 2017
Sobre atos administrativos, é correto afirmar:
a) a delegação e avocação se caracterizam pela excepcionalidade e temporariedade, sendo certo
que é proibida avocação nos casos de competência exclusiva.
b) a renúncia é instituto afeto tanto aos atos restritivos quanto aos ampliativos.
c) as deliberações e os despachos são espécies da mesma categoria de atos administrativos
normativos.
d) é ilegítima a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo;
salvo quando se tratar de recurso hierárquico impróprio.
e) nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e ampla
defesa, a qualquer tempo, quando a decisão puder resultar anulação ou revogação de ato
administrativo, de qualquer natureza, que beneficie o interessado.
3) CESPE/MP-AM/2007
A lei que trata dos processos administrativos no âmbito federal previu outros princípios
norteadores da administração pública. Tal previsão extrapolou o âmbito constitucional, o que
gerou a inconstitucionalidade da referida norma.
( ) Certo.
( ) Errado.
4) CESPE/DPU/Defensor/2010
Antônio José moveu, na justiça comum, ação para responsabilização civil contra o cônjuge de
Sebastião. Nesse mesmo período, no órgão federal da administração direta em que trabalha,
surgiu a necessidade de Antônio José presidir processo administrativo contra Sebastião. Nessa
situação, Antônio José está impedido de atuar nesse processo administrativo.
( ) Certo.
( ) Errado.
5) CESPE/DPU/Defensor/2010
Pedro Luís, servidor público federal, verificou, no ambiente de trabalho, ilegalidade de ato
administrativo e decidiu revogá-lo para não prejudicar administrados que sofreriam efeitos
danosos em consequência da aplicação desse ato. Nessa situação, a conduta de Pedro Luís está
de acordo com o previsto na Lei n.º 9.784/1999.
( ) Certo.
( ) Errado.
6) SEFAZ/DF 2020 - CESPE - Auditor Fiscal
Considerando as normas de direito administrativo, as disposições normativas relativas ao
pregão e a Lei federal nº 9.784/1999, acerca de processo administrativo, julgue os itens
seguintes. “É impedido de atuar em processo administrativo o servidor que tenha amizade
íntima com algum dos interessados no processo.”.
( ) Certo.
( ) Errado.

7) UEPA 2020 - FADESP - Técnico de Nível Superior - Administração
Segundo a Lei Federal nº 9.784/1999 que estabelece normas básicas sobre o processo
administrativo no âmbito da Administração Federal direta e indireta− entende-se que, nos casos
abaixo, está sumariamente impedido de atuar em processo administrativo, mediante sua
própria comunicação, o servidor ou autoridade
a) que tenha conhecimento prévio sobre a matéria do processo.
b) que venha a participar do processo como perito.
c) cujo primo, que é um parente colateral, esteja envolvido no processo.
d) que tenha amizade com a parte interessada.

CAPÍTULO 16 – LICITAÇÕES PÚBLICAS
1) XVII Concurso - Juiz Federal Substituto da 4ª Região– 2017
Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
I. A Administração pode unilateralmente modificar o contrato administrativo, para melhor
adequá-lo às finalidades de interesse público, desde que respeitados os direitos do contratado.
II. É dispensável a licitação quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta,
justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração.
III. Nos empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão, é vedado incluir
no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para a sua execução.
(a) Está correta apenas a assertiva I.
(b) Está correta apenas a assertiva II.
(c) Estão corretas apenas as assertivas I e II.
(d) Estão corretas todas as assertivas.
(e) Nenhuma assertiva está correta.
2) Defensor Público – DPE/RS – 2014
De acordo com a Lei no 8.666/93,
a) os prazos de recurso, representação ou pedido de reconsideração se iniciam ou correm com
a publicação da súmula no Diário Oficial, ainda que os autos do processo não estejam com vista
franqueada ao interessado.
b) a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado reduz a responsabilidade do
executor pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros.
c) a nulidade do contrato exonera a Administração do dever de indenizar o contratado, inclusive
pelo que houver executado até a data em que for declarada.
d) a declaração de nulidade do contrato possui efeito ex nunc, impede os efeitos jurídicos que o
negócio deveria produzir e desconstitui os já produzidos.
e) o instrumento de contrato é facultativo quando puder ser substituído por outros
instrumentos hábeis, salvo nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas
dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas
modalidades.
3) TRT 9ª 2013 - FCC - Analista Judiciário - Área Administrativa
Declarado o vencedor em procedimento licitatório na modalidade pregão, de acordo com as
disposições da Lei no 10.520/2002,
a) apenas os licitantes que apresentaram proposta até 10% superior à do vencedor, poderão
apresentar recurso, no prazo de 8 (oito) dias.
b) apenas o licitante classificado em segundo lugar poderá apresentar recurso, no prazo de 3
(três) dias, assegurando-se o mesmo prazo para apresentação de contrarrazões.

c) os demais licitantes não poderão apresentar recursos admitindo-se a impugnação por vício
no procedimento, no prazo de 8 (oito) dias.
d) os demais licitantes poderão manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer,
apresentando as razões de recurso no prazo de 3 (três) dias.
e) os demais licitantes poderão manifestar a intenção de recorrer, cabendo ao pregoeiro, em
face das razões apresentadas, conceder prazo de 3 (três) a 8 (oito) dias para apresentação de
contrarrazões.
4) CNJ 2013 - CESPE - Técnico Judiciário - Administrativa
No que se refere aos princípios, dispensa e inexigibilidade de licitação e aos contratos
administrativos, julgue os itens subsecutivos.
Considere que determinado órgão público pretenda contratar consagrado profissional do setor
artístico. Nessa situação hipotética, a licitação será inexigível, desde que esta consagração seja
pela crítica especializada ou até mesmo pela opinião pública, podendo a contratação ocorrer
diretamente ou por meio de empresário exclusivo.
( ) Certo.
( ) Errado.
5) CNJ 2013 - CESPE - Analista Judiciário - Judiciária
Julgue os itens que se seguem, relativos às regras administrativas brasileiras.
O fato de o fornecedor deter a patente de um produto torna a licitação inexigível, conforme a
lei de regência.
( ) Certo.
( ) Errado.
6) SEFAZ/DF 2020 - CESPE - Auditor Fiscal
Considerando as normas de direito administrativo, as disposições normativas relativas ao
pregão e a Lei federal nº 9.784/1999, acerca de processo administrativo, julgue os itens
seguintes. “No pregão, a definição das exigências de habilitação no certame é feita durante a
fase externa.”.
( ) Certo.
( ) Errado.
7) SEFAZ/DF 2020 - CESPE - Auditor Fiscal
Considerando a Lei n.º 13 303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública,
da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios, julgue o próximo item.
Ocorre superfaturamento quando os preços orçados para a licitação ou os preços contratados
são expressivamente superiores aos preços referenciais de mercado.
( ) Certo
( ) Errado
8) TJ/MS 2020 - FCC - Juiz Substituto
No tocante aos chamados “tipos de licitação”, dispõe a Lei Federal nº 8.666/1993 que
a) quando a concorrência for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço", o prazo mínimo para
recebimento das propostas será de 45 dias.
b) é vedada a adoção dos tipos "melhor técnica" ou "técnica e preço" para licitações na
modalidade convite.
c) quando a tomada de preço for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço", o prazo mínimo
para recebimento das propostas será de 20 dias.

d) a adoção dos tipos "melhor técnica" ou "técnica e preço" para licitações na modalidade
pregão é possível, porém limitada à fase de julgamento e classificação das propostas, não se
aplicando à fase de lances.
e) para contratação de bens e serviços de informática, a Administração Pública adotará
obrigatoriamente o tipo de licitação "melhor técnica", permitido o emprego de outro tipo de
licitação nos casos indicados em decreto do Poder Executivo.
9) TJ/MS 2020 - FCC - Juiz Substituto
A Lei das Estatais – Lei Federal nº 13.303/2016 – estabelece diversas hipóteses de dispensa de
licitação aplicáveis às empresas públicas e sociedades de economia mista. Segundo o artigo 29
da lei, é dispensável a licitação:
a) para obras e serviços de engenharia de valor até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), desde
que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda a obras e serviços de
mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente.
b) para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por
produtor, empresa ou representante comercial exclusivo.
c) na contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento, em consequência
de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e
mantidas as condições da proposta do licitante a ser contratado, inclusive quanto ao preço,
devidamente corrigido.
d) na doação de bens móveis para fins e usos de interesse social, após avaliação de sua
oportunidade e conveniência socioeconômica relativamente à escolha de outra forma de
alienação.
e) na contratação de serviços técnicos especializados relativos a assessorias ou consultorias
técnicas e auditorias financeiras ou tributárias, com profissionais ou empresas de notória
especialização.
10) SEFAZ/DF 2020 - CESPE - Auditor Fiscal
Considerando as normas de direito administrativo, as disposições normativas relativas ao
pregão e a Lei federal nº 9.784/1999, acerca de processo administrativo, julgue os itens
seguintes. “No processo administrativo, os cidadãos e as associações têm legitimidade para
interpor recurso administrativo, quando se tratar de direitos ou interesses difusos.”
( ) Certo
( ) Errado
11) ANAC 2016 - ESAF - Analista Administrativo - Área 1
Analise as afirmativas abaixo acerca do processo de contratação de soluções em tecnologia da
informação classificando-as em verdadeiras (V) ou falsas (F). Ao final, assinale a opção que
contenha a sequência correta.
( ) Nos casos de contratação direta sem a realização de licitação, a fase de planejamento da
contratação poderá ser abreviada.
( ) Nas licitações do tipo técnica e preço, deve-se proceder à avaliação do impacto de pontuação
atribuída em relação ao total de pontos, observando-se se os critérios de maior peso são os mais
relevantes e se a ponderação atende ao princípio da razoabilidade.
( ) Caberá à área de tecnologia conduzir as etapas da fase de seleção do fornecedor.
( ) A fase de gestão do contrato visa acompanhar e garantir a adequada prestação dos serviços
e o fornecimento dos bens que compõem a solução de tecnologia da informação durante todo
o período de execução do contrato.
a) F, F, V, V
b) V, F, V, F
c) F, V, F, V
d) F, F, F, V

e) V, V, F, V
12) ANAC 2016 - ESAF - Analista Administrativo - Área 1
Acerca do sistema de registro de preços, analise as afirmativas abaixo classificando-as em
verdadeiras (V) ou falsas (F). Ao final, assinale a opção que contenha a sequência correta.
( ) A ata de registro de preços obriga tanto os fornecedores quanto a administração em relação
à contratação.
( ) Na licitação para registro de preços, não é necessária a indicação de dotação orçamentária,
que somente será exigida para a formalização do contrato ou de instrumento hábil.
( ) O Decreto n. 7.892/2013 permite que órgãos e entidades da Administração Pública Federal
adiram à ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, estadual ou
distrital.
a) F, F, F
b) V, F, F
c) F, V, F
d) V, V, V
e) F, V, V
13) TJ/MA 2019 - FCC - Técnico Judiciário - Técnico Administrativo
A Administração pública instaurou um procedimento de licitação, na modalidade pregão, para
contratação de serviços de desenvolvimento de sistema de monitoramento e segurança de sua
plataforma digital exclusiva de cadastramento e alocação de voluntariado. Com base nessas
informações, a modalidade de licitação escolhida pela Administração é
a) legal e válida, porque o pregão admite o estabelecimento de “técnica e preço” como critério
de julgamento.
b) a mais adequada, pois sempre permite disputa entre todos os licitantes, configurando medida
de economicidade para a Administração pública.
c) inadequada, pois admite apenas o julgamento pelo critério do menor preço, mostrando-se
recomendável aferição também de técnica para execução dos serviços.
d) ilegal, tendo em vista que o pregão é modalidade de licitação que admite apenas a aquisição
de bens de natureza comum, não incluindo a possibilidade de contratação de prestação de
serviços.
e) opção discricionária da Administração pública, desde que o valor da contratação não
ultrapasse a alçada prevista para a concorrência, que a torna obrigatória.
14) TJ/MA 2019 - FCC - Técnico Judiciário - Técnico Administrativo
A norma da Lei nº 8.666/93 que impõe à Administração pública a obrigatoriedade de publicação
do extrato dos contratos firmados privilegia, sem prejuízo de outros, o princípio da
a) eficiência, que goza de força impositiva preferencial em relação aos demais princípios que
regem a Administração pública.
b) moralidade, de obrigatória observância diante de previsão legal, ainda que não goze de status
constitucional.
c) impessoalidade, pois a Administração pública deve disponibilizar a todos as informações
referentes a seus atos, inclusive como instrumento de controle externo.
d) legalidade, que goza de força impositiva preferencial em relação aos demais princípios que
regem a Administração pública.
e) publicidade, configurando, inclusive, condição de eficácia para os negócios jurídicos firmados.
15) TJ/AL 2019 - FCC - Juiz Substituto
Suponha que uma autarquia estadual pretenda alienar alguns imóveis de sua propriedade,
objetivando a obtenção de receitas para a aquisição de um imóvel situado em região mais

central da cidade e no qual pretende concentrar suas atividades. Considerando o regime jurídico
aplicável aos bens públicos, bem como as disposições da Lei federal nº 8.666/1993,
a) as alienações e as aquisições prescindem de autorização legislativa, devendo, contudo, haver
despacho motivado do dirigente da autarquia, avaliação prévia dos imóveis e adoção de
procedimento licitatório para cada um dos negócios jurídicos, na modalidade leilão ou
concorrência.
b) a aquisição do novo imóvel depende de prévia autorização legislativa para afetação às
finalidades da autarquia, devendo ser efetuada por procedimento licitatório na modalidade
concorrência, aplicando-se as mesmas exigências em relação às alienações.
c) o caráter de inalienabilidade dos imóveis pertencentes à entidade de direito público impede
a sua venda, salvo em se tratando de aquisição por meio de desapropriação.
d) as alienações dependem de prévia autorização legislativa, admitindo-se a permuta de
imóvel(is) que se pretende alienar por outro que atenda às necessidades atuais de instalação e
localização da autarquia, com dispensa de licitação, observados os valores de mercado.
e) a autarquia poderá vender ou permutar os imóveis em questão, mediante autorização
legislativa específica para o negócio jurídico escolhido, afastando-se, em ambos os casos, a
necessidade de prévio procedimento licitatório.
16) MPE/MT 2019 - FCC - Promotor de Justiça Substituto
A modalidade de licitação adequada para escolha do trabalho técnico, científico ou artístico,
mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, a exemplo de projeto de
arquitetura para um ginásio poliesportivo, é
a) concorrência.
b) tomada de preços.
c) convite.
d) leilão.
e) concurso.
17) SEFAZ/BA 2019 - FCC - Auditor Fiscal - Administração Tributária
A Lei nº 13.303/2016 estatui normas específicas de licitação aplicáveis às empresas públicas, às
sociedades de economia mista e às suas subsidiárias que explorem atividade econômica de
produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços.
Nesse tocante, a citada lei
a) veda o uso do critério de melhor técnica no julgamento, admitindo apenas a combinação de
técnica e preço, de modo a prestigiar o princípio da economicidade.
b) admite o uso do critério técnica e preço, porém, na avaliação das propostas técnicas e de
preço, considerar-se-á o per¬centual de ponderação mais relevante, limitado a 80%.
c) admite o uso do melhor conteúdo artístico como critério de julgamento das licitações,
condicionando-o ao emprego de parâmetros específicos, destinados a limitar a subjetividade do
julgamento.
d) permite a utilização do maior desconto como critério de julgamento, tendo por referência o
preço unitário fixado no instru¬mento convocatório, estendendo-se o desconto oferecido nas
propostas ou lances vencedores a eventuais termos aditivos.
e) prevê o critério de maior retorno econômico, adotado exclusivamente para arrendamento de
bens de capital das empresas estatais.
18) MPE/MT 2019 - FCC - Promotor de Justiça Substituto
Quanto à dispensa e inexigibilidade de licitação,
a) em geral, nas hipóteses de dispensa há possibilidade de competição, e nas de inexigibilidade,
não.
b) não há distinção entre ambas.
c) a dispensa é espécie da inexigibilidade.

d) a inexigibilidade é espécie da dispensa.
e) não existem, porque a licitação será sempre exigível.
19) UEPA 2020 - FADESP - Técnico de Nível Superior - Administração
Segundo a Lei nº 8666/93, contrato administrativo é “todo e qualquer ajuste entre órgãos ou
entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a
formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação
utilizada”. Analise as afirmativas seguintes sobre os contratos administrativos:
I – Por ocasião da identificação de cláusulas exorbitantes no contrato administrativo, o mesmo
deverá ser anulado imediatamente.
II – Contratos administrativos podem ser estabelecidos quando a parte contratante é uma
organização com fins lucrativos e aciona o Estado para a execução de suas atividades.
III – Em um processo licitatório, deverá fazer parte dos anexos do edital de licitação a minuta do
contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante vencedor.
IV – A administração pública não poderá, em nenhuma hipótese, celebrar o contrato oriundo de
licitação desconsiderando a ordem de classificação das propostas ou com terceiros estranhos ao
procedimento licitatório, sob pena de nulidade.
São corretas as afirmativas
a) I, II, III e IV.
b) I, II e IV.
c) I e III apenas.
d) III e IV apenas.
20) MPE/PI 2018 - CESPE - Analista Ministerial - Área Processual
Acerca de licitação e contratos administrativos, julgue os itens que se seguem.
É permitida a contratação direta pela administração pública, em razão da inexigibilidade de
licitação, de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou por meio de empresário
exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
( ) Certa
( ) Errado

CAPÍTULO 17 – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
1) CESPE – Procurador do Estado de PE - 2018
Acerca dos contratos administrativos, julgue os itens a seguir.
I No caso de atrasos dos pagamentos devidos pela administração contratante, superiores a
noventa dias, é possível a aplicação, pelo contratado, da exceção do contrato não cumprido,
salvo em casos excepcionais, como calamidade pública ou guerra.
II A modificação do regime de execução da obra para melhor adequação técnica constitui
hipótese de alteração unilateral do contrato.
III Aos contratos administrativos de prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de
mão de obra aplica-se o reajuste por índices.
IV É cláusula necessária dos contratos administrativos a que estabelece as penalidades cabíveis
para as situações de sua inexecução parcial ou total. Assinale a opção correta.
a) Apenas os itens I e II estão certos.
b) Apenas os itens I e IV estão certos.
c) Apenas os itens II e III estão certos.
d) Apenas os itens III e IV estão certos.
e) Todos os itens estão certos.

2) VUNESP – Procurador do Estado de SP - 2018
Após regular licitação, empresa foi contratada pelo Poder Público para execução de obra de
engenharia sob o regime da contratação integrada. Iniciada a execução do ajuste, a empresa
apresentou requerimento de aditamento contratual para repactuação dos termos ajustados ao
argumento de que teria direito ao reequilíbrio econômico- -financeiro e prorrogação do prazo
de vigência do contrato em razão da necessidade de modificação do projeto básico para
adequação técnica decorrente de fatos preexistentes, porém por ela constatados após a
elaboração da proposta apresentada no certame. Nesse caso, o Poder Público deverá
a) deferir o requerimento, desde que comprovado, pela área técnica que os fatos são
supervenientes e, embora previsíveis, de consequências incalculáveis, firmando-se o termo
aditivo.
b) indeferir o requerimento, eis que não se trata, na hipótese, de caso fortuito ou força maior.
c) indeferir o requerimento, porque o regime de contratação integrada não admite, em
nenhuma hipótese, prorrogação do prazo de vigência do contrato, devendo o pleito resolver-se,
se o caso, em procedimento de apuração e reparação de danos, efetuando-se apostilamento.
d) deferir o requerimento se a área técnica competente do ente contratante atestar que a álea
indicada pela contratada é extraordinária e extracontratual, quantificando adequadamente o
valor a ser reequilibrado, realizando-se apostilamento.
e) deferir o requerimento, ainda que se verifique que o erro do anteprojeto decorreu de falha
da empresa contratada, sob pena de enriquecimento sem causa, firmando-se o termo aditivo.
3) FGV – TJ-AL – 2018
De acordo com a doutrina de Direito Administrativo, uma das características dos contratos
administrativos é o seu formalismo. Nesse sentido, a Lei nº 8.666/93 dispõe que, em matéria de
licitação, o instrumento de contrato é obrigatório nos casos de:
a) concorrência, de tomada de preços, convite, pregão, concurso e leilão, mas não é necessário
nas hipóteses excepcionais previstas em lei em que a licitação é dispensável ou inexigível;
b) concorrência e de tomada de preços, pelo alto valor desses contratos, mas não é necessário
nas demais modalidades de licitação, desde que o seu valor esteja compatível com o preço de
mercado, conforme avaliação prévia;
c) concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços
estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação;
d) contratação de obras e serviços de engenharia, cujo valor global do contrato seja superior a
um milhão de reais, mas não é necessário nos demais casos, qualquer que seja a modalidade de
licitação;
e) contratação de obras e serviços de engenharia, por meio de licitação nas modalidades
concorrência e de tomada de preços, mas não é necessário nas hipóteses excepcionais em que
a licitação é dispensável ou inexigível.
4) Banca: CEFET-BA Órgão: MPE-BA Provas: MPE-BA - 2015 - MPE-BA - Promotor de Justiça
Substituto
Os municípios “A”, “B” e “C” firmaram um termo de ajustamento de conduta com o Ministério
Público se obrigando a implantar e operar um único aterro sanitário para regularizar a
destinação dos resíduos sólidos produzidos pelos seus munícipes. Levando-se em conta a atual
legislação brasileira sobre a cooperação entre entes federativos, assinale a alternativa que indica
o tipo de ajuste que os municípios citados podem firmar entre si:
A) Termo de parceria.
B) Contrato de concessão de serviços públicos.

C) Concessão administrativa.
D) Contrato de gestão.
E) Nenhuma das alternativas anteriores.
5) Banca: VUNESP Órgão: PGM - SP Prova: VUNESP - 2014 - PGM - SP - Procurador do Município
Em relação à arbitragem e à Administração Pública, assinale a alternativa correta.
A) O juízo arbitral é inadmissível em contratos de empresas públicas, por falta de expressa
autorização legal e por contrariedade aos princípios básicos que regem a Administração Pública.
B) É inaplicável a arbitragem em contratos celebrados pela Administração Pública sujeitos ao
regime de direito público por violar o princípio da indisponibilidade do interesse público.
C) Estipulada cláusula compromissória em contrato administrativo, à luz dos princípios
constitucionais que o regem, poderá a Administração Pública afastá-la, em nome do interesse
público.
D) Quando os contratos celebrados por empresa estatal versem sobre atividade econômica em
sentido estrito, os direitos e as obrigações deles decorrentes serão transacionáveis, disponíveis
e, portanto, sujeitos à arbitragem.
E) As atividades desenvolvidas por autarquia que decorram do poder de império da
Administração Pública, cuja consecução esteja relacionada ao interesse público primário, podem
submeter-se à arbitragem.
6) Banca: IESES Órgão: TJ-PA Prova: IESES - 2016 - TJ-PA - Titular de Serviços de Notas e de
Registros - Remoção
Julgue as assertivas relacionadas ao instituto da arbitragem:
I. As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante
convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral.
II. A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir
conflitos relativos a direitos patrimoniais indisponíveis.
III. A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes.
IV. A arbitragem que envolva a administração pública será sempre de direito e respeitará o
princípio da publicidade.
A sequência correta é:
A) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
B) Apenas a assertiva II está correta.
C) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
D) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
7) Banca: FCC Órgão: TRT - 6ª Região (PE) Prova: FCC - 2018 - TRT - 6ª Região (PE) - Analista
Judiciário - Área Judiciária
As relações e os negócios jurídicos realizados pela Administração pública
A) são sempre celebrados por meio de contratos administrativos, a fim de garantir as
prerrogativas inerentes à Administração pública.
B) têm natureza jurídica de contrato administrativo, ainda que juridicamente utilizem a forma
de outro instrumento jurídico.
C) garantem a outra parte a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
quando celebrados por meio de contratos administrativos.
D) dependem de concordância das duas partes para serem alterados unilateralmente, sejam
eles regidos pelo direito público ou pelo direito privado.

E) conferem prerrogativas à Administração pública para alterar ou extinguir os instrumentos,
independentemente do regime jurídico a que se submetam.
8) Banca: FCC Órgão: SEFAZ-SC Provas: FCC - 2018 - SEFAZ-SC - Auditor-Fiscal da Receita Estadual
- Auditoria e Fiscalização (Prova 1)
As relações e negócios jurídicos celebrados pela Administração pública são regidos pelo direito
A) público, ainda que se tratem de instrumentos ou institutos oriundos do direito privado, em
razão da predominância do critério subjetivo para definição do regime jurídico aplicável.
B) privado, quando se tratar de atividade de intervenção no domínio econômico ou delegação
de serviços públicos à iniciativa privada, a fim de não caracterizar tratamento diferenciado ou
concorrência desleal.
C) público, tanto quanto pelo direito privado, pelo critério de prevalência de interesses,
independentemente do objeto, incidindo o princípio da supremacia do interesse público.
D) privado, quando uma das partes for empresa estatal, e pelo direito público, quando se tratar
de autarquias e fundações públicas.
E) público no que se refere ao exercício de suas funções típicas e prestação de serviços públicos,
direta ou indiretamente, o que não se aplica à atividade-fim para sociedades de economia mista
exploradoras de atividade econômica, que atuam em regular competição no mercado.
9) DPE/RJ 2019 - FGV - Técnico Superior Jurídico
A Administração Pública contratou a sociedade empresária Alfa para a construção de um edifício
em determinado terreno. Apesar disso, por desorganização interna, atrasou em 1 (um) ano a
liberação do respectivo local, o que impediu o início das obras durante todo esse período.
Considerando a sistemática vigente, o referido atraso configura:
a) fato do príncipe;
b) alteração unilateral;
c) fato da Administração;
d) álea econômica;
e) álea ordinária.

CAPÍTULO 18 – ENTIDADES EM COLABORAÇÃO COM O ESTADO – TERCEIRO
SETOR
1) CESPE – Procurador do Estado de PE – 2018
Considerando que a administração pública pretenda celebrar uma parceria, sem a transferência
de recursos financeiros, com determinada organização da sociedade civil para a execução de
finalidade de interesse público e recíproco na área de educação, assinale a opção que, de acordo
com o marco regulatório das organizações da sociedade civil, corresponde ao instrumento
adequado a esse caso.
a) convênio
b) termo de fomento
c) termo de colaboração
d) acordo de cooperação
e) protocolo de intenções
2) VUNESP – Procurador do Estado de SP – 2018

Ajuste a ser celebrado entre o Poder Público e associação privada sem fins lucrativos, com sede
no exterior e escritório de representação em Brasília, tendo por objeto a conjugação de esforços
entre os partícipes com vistas à realização de encontro para, por meio de palestras e workshops,
difundir conhecimento e promover a troca de experiências em políticas públicas voltadas às
áreas sociais, sem previsão de transferência de recursos públicos, porém com previsão de cessão
de espaço em imóvel público para realização do evento denomina-se:
a) termo de fomento, submetido ao regime jurídico previsto na Lei Federal no 13.019/2014 (Lei
das Parcerias Voluntárias com Organizações da Sociedade Civil – OSCs).
b) termo de parceria, submetido ao regime jurídico previsto na Lei federal no 9.790/99 e Lei
Estadual no 11.598/2003 (Lei das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPs),
desde que o escritório no Brasil da entidade seja qualificada como Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público.
c) acordo de cooperação, submetido ao regime jurídico previsto na Lei Federal no 13.019/2014
(Lei das Parcerias Voluntárias com Organizações da Sociedade Civil – OSCs).
d) convênio, submetido ao regime jurídico previsto na Lei Federal no 8.666/93 (Lei de Licitações
e Contratos).
e) contrato, submetido ao regime jurídico previsto na Lei Federal no 8.666/93 (Lei de Licitações
e Contratos).
3) CESPE – TCE/PB – 2018
As organizações sem fins lucrativos que são voltadas à resolução de problemas coletivos de
interesse social e podem prestar serviços públicos são
a) as sociedades de economia mista.
b) os consórcios públicos.
c) os convênios públicos.
d) as fundações.
e) as organizações da sociedade civil de interesse público.
4) Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: MPE-RR Prova: CESPE - 2017 - MPE-RR - Promotor de Justiça
Substituto
Determinado estado da Federação pretende propor a celebração de parceria com uma
organização da sociedade civil na área de preservação do meio ambiente, visando à consecução
de interesse público e recíproco. Tal parceria envolverá o repasse de recursos financeiros do
estado para a organização.
Nessa situação, deverá ser firmado o instrumento denominado
A) termo de parceria, realizado mediante prévio chamamento público.
B) termo de colaboração, realizado mediante prévio chamamento público.
C) convênio, que dependerá de prévia licitação.
D) acordo de cooperação, que prescinde de licitação.
5) Banca: MPE-SC Órgão: MPE-SC Prova: MPE-SC - 2016 - MPE-SC - Promotor de Justiça Vespertina
De acordo com a Lei n. 9.637/98 (Organizações Sociais), o Poder Executivo, observados os
requisitos legais, poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito
privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao
desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde.
E é por meio de contrato de gestão que o Poder Público e a entidade qualificada como

organização social formam parcerias para fomento e execução de atividades relativas às áreas
suprarelacionadas.
( ) Certo
( ) Errado
6) Banca: INSTITUTO AOCP Órgão: Prefeitura de Betim - MG Prova: INSTITUTO AOCP - 2020 Prefeitura de Betim - MG - Analista Jurídico
Assinale a alternativa correta no que concerne às Organizações Sociais (OS) e às Organizações
da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).
A) O contrato de parceria, elaborado de comum acordo entre o órgão ou entidade supervisora
e a organização social, discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder
Público e da organização social.
B) Referente às OS, os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho de Administração
devem ter mandato de quatro anos, vedada a recondução.
C) É vedada ao Poder Executivo a cessão especial de servidor para as organizações sociais.
D) Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público as pessoas
jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, que tenham sido constituídas e se
encontrem em funcionamento regular há, no mínimo, 02 (dois) anos, desde que os respectivos
objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos estabelecidos por lei.
E) É permitida a participação de servidores públicos na composição de conselho ou diretoria de
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.
7) TJ/MS 2020 - FCC - Juiz Substituto
No âmbito da legislação federal sobre parcerias entre a Administração Pública e organizações
não governamentais, considerase acordo de cooperação o instrumento firmado entre o Poder
Público e:
a) entidades qualificadas como organizações da sociedade civil de interesse público, destinado
à formação de vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a execução de atividades
de interesse público previstas na lei das OSCIPs.
b) organizações da sociedade civil, para a consecução de finalidades de interesse público e
recíproco proposto pela Administração Pública, que envolvam a transferência de recursos
financeiros.
c) a entidade qualificada como organização social, com vistas à formação de parceria entre as
partes para fomento e execução de atividades contempladas na lei das Organizações Sociais.
d) organizações da sociedade civil, para a consecução de finalidades de interesse público e
recíproco proposto pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de
recursos financeiros.
e) organizações da sociedade civil, para a consecução de finalidades de interesse público e
recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros.
8) ANAC 2016 - ESAF - Analista Administrativo - Área 1
Assinale a opção correta.
a) O termo de colaboração é o instrumento que a Administração Pública deverá adotar em caso
de transferências voluntárias de recursos para a consecução de planos de trabalho propostos
pelas organizações da sociedade civil.
b) A organização da sociedade civil indicará ao menos um dirigente que se responsabilizará de
forma subsidiária pela execução das atividades e pelo cumprimento das metas pactuadas na
parceria.

c) A eventual inadimplência da organização da sociedade civil no pagamento dos encargos
trabalhistas relativos ao cumprimento do termo de colaboração ou de fomento é de sua
responsabilidade, havendo apenas a responsabilidade subsidiária da administração pública
parceira.
d) Como regra, a Administração Pública, para poder celebrar as parcerias previstas na Lei n.
13.019/2014, está obrigada a realizar o chamamento público, ressalvadas as hipóteses de
dispensa e inexigibilidade de tal procedimento.
e) Nas contratações de bens e serviços que efetuem com o uso de recursos transferidos pela
Administração Pública, as organizações da sociedade civil estão obrigadas a realizar licitação nos
termos da Lei n. 8.666/93.
9) TJ/AL 2019 - FCC - Juiz Substituto
De acordo com as disposições da Lei federal nº 13.019/2014, o estabelecimento de parcerias
entre o poder público e entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, para a execução de
planos de trabalho por estas propostos,
a) se dá mediante termo de fomento, se envolver transferência de recursos públicos, vedada a
celebração de convênio para tal finalidade.
b) não pode envolver, direta ou indiretamente, a transferência de recursos públicos à entidade.
c) deve ser precedido de procedimento licitatório, na modalidade convite, salvo em se tratando
de entidades de assistência social.
d) deve ser feito mediante contrato de gestão, apenas com entidades pré-qualificadas.
e) deve ser precedido de chamamento público, obrigando-se o poder público a celebrar termo
de parceria com a entidade melhor classificada.
10) DPE/DF 2019 - CESPE - Defensor Público
A respeito da organização administrativa e de poderes e deveres da administração pública,
julgue os itens seguintes.
Parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil para a consecução de
finalidades de interesse público e recíproco, celebradas por meio de execução de atividades ou
de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalhos, podem ocorrer mediante
termos de colaboração, termos de fomento ou acordos de cooperação.
( ) Certo
( ) Errado

CAPÍTULO 19 – BENS PÚBLICOS OU DOMÍNIO PATRIMONIAL
1) XVII Concurso - Juiz Federal Substituto da 4ª Região – 2017
Assinale a alternativa que corretamente completa, pela ordem, a seguinte afirmação: As
ferrovias são assentadas sobre ____ que é margeada por uma ____ cuja natureza jurídica (desta
última) é de ____.
(a) faixa de domínio – área non aedificandi – limitação administrativa.
(b) área non aedificandi – faixa de domínio – servidão administrativa.
(c) faixa de domínio – área non aedificandi – servidão administrativa.
(d) área non aedificandi – faixa de domínio – limitação administrativa.
(e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
2) CESPE – Procurador do Estado de PE – 2018

De acordo com a conceituação dada pela doutrina pertinente, o ato administrativo unilateral,
discricionário e precário pelo qual a administração consente na utilização privativa de bem
público para fins de interesse público é denominado:
a) permissão de uso de bem público.
b) autorização de uso de bem público.
c) concessão de direito real de uso de bem público.
d) concessão de uso de bem público.
e) cessão de uso de bem público.
3) XVII Concurso - Juiz Federal Substituto da 4ª Região (adaptado) – 2017
O registro imobiliário não é oponível em face da União para afastar o regime dos terrenos de
marinha.
( ) Certo.
( ) Errado.
4) CNJ 2013 - CESPE - Analista Judiciário - Judiciária
Julgue os itens que se seguem, relativos às regras administrativas brasileiras. “A concessão ou
alienação de terras públicas situadas em faixa de fronteira depende de autorização prévia do
Conselho de Defesa Nacional.”.
5) CNJ 2013 - CESPE - Analista Judiciário - Judiciária
Julgue os itens que se seguem, relativos às regras administrativas brasileiras. “A ocupação de
bem público, ainda que dominical, não passa de mera detenção, caso em que se afigura
inadmissível o pleito de proteção possessória contra o órgão público.”.
6) TRT 1ª 2012 - FCC - Juiz do Trabalho Substituto
Considerando o regime jurídico ao qual se submetem os bens públicos, os bens imóveis sem
destinação de propriedade de sociedade de economia mista controlada pela União são
a) impenhoráveis e inalienáveis.
b) inalienáveis, porém passíveis de penhora.
c) imprescritíveis e impenhoráveis, porém alienáveis, observadas as exigências legais.
d) inalienáveis e impenhoráveis, salvo em função de dívidas trabalhistas.
e) alienáveis e passíveis de penhora, observadas as exigências legais.
7) TCE/AM 2012 - FCC - Analista Técnico de Controle Externo - Tecnologia da Informação
O regime jurídico dos bens públicos determina a
a) impenhorabilidade de bens de empresas públicas e sociedades de economia mista.
b) inalienabilidade dos bens da Administração direta, autarquias e fundações públicas, ainda que
dominicais.
c) inalienabilidade de bens de titularidades de administração direta e autárquica, quando
afetados ao serviço público.
d) vedação de utilização por particular de bens imóveis de titularidade da Administração direta
e autárquica, exceto sob regime de aforamento.
e) possibilidade de utilização por particular de bens imóveis de titularidade da Administração
direta e autárquica, mediante permissão, em caráter precário, condicionada à prévia
autorização legislativa.
8) TCE/AM 2012 - FCC - Analista Técnico de Controle Externo - Tecnologia da Informação

Proprietário privado de um bem tombado, integrante do patrimônio histórico nacional, que
pretenda alienar o referido bem:
a) estará impedido de fazê-lo, salvo em se tratando de alienação não onerosa, mediante doação
ou sucessão causa mortis.
b) deverá levantar previamente o tombamento, mediante a comprovação da inexistência de
prejuízo à preservação do bem.
c) deverá assegurar o registro do gravame junto ao Registro de Imóveis e à Secretaria do
Patrimônio da União, permanecendo solidariamente responsável, juntamente com o adquirente
do bem, por eventuais danos supervenientes.
d) deverá assegurar, em se tratando de alienação onerosa, o direito de preferência à União, aos
Estados e ao Município onde se localize o bem, nessa ordem.
e) somente poderá alienar o bem se o tombamento for de natureza provisória, não compulsório,
e mediante prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
9) TRT 20ª 2012 - FCC - Juiz do Trabalho Substituto
Os bens públicos são classificados em
a) de uso especial e de uso comum do povo, considerados de domínio privado do Estado, e os
de domínio público, também denominados bens dominicais.
b) de uso comum do povo, de uso especial e dominicais, todos inalienáveis, imprescritíveis e
impenhoráveis, salvo as terras devolutas.
c) de uso comum do povo ou privativos do Estado, conforme a forma de aquisição da
propriedade pelo Poder Público.
d) de uso especial, de uso comum do povo e dominicais, estes últimos alienáveis observadas as
exigências da lei.
e) de uso especial e de uso comum do povo, sendo apenas os de uso especial passíveis de
utilização pelo particular sob a forma de concessão ou permissão de uso.
10) TRF 2ª 2012 - FCC - Analista Judiciário - Execução de Mandados
As principais características que compõem o regime jurídico dos bens públicos são:
a) a necessidade de lei autorizando a penhora e a prescrição aquisitiva desses bens, desde que
sejam bens dominicais.
b) o seu uso privativo mediante autorização, permissão ou concessão, independente da sua
destinação.
c) a obrigatoriedade de prévia licitação para uso privado mediante concessão e permissão, mas
apenas para os bens de uso especial.
d) a inalienabilidade, a impenhorabilidade, a imprescritibilidade e a não-onerosidade.
e) a possibilidade desses bens serem alienados mediante prévia licitação na modalidade
concorrência, quando se tratar de bens de uso comum do povo.
11) TJ/MS 2020 - FCC - Juiz Substituto
No tocante ao domínio público, considera-se:
a) investidura: a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área remanescente ou
resultante de obra pública, sendo hipótese de dispensa de licitação, desde que obedecidos os
requisitos e limites estatuídos na Lei no 8.666/1993.
b) direito de extensão: a prerrogativa que a Administração Pública possui de ampliar a
desapropriação para áreas contíguas que sejam necessárias ao melhor aproveitamento da obra
ou serviço que resultarão do ato expropriatório.

c) terrenos de marinha: áreas que, banhadas pelas correntes navegáveis, fora do alcance das
marés, vão até a distância de 15 metros para a parte de terra, contados desde o ponto médio
das enchentes ordinárias.
d) faixa de segurança: a faixa interna de 150 km (cento e cinquenta quilômetros) de largura,
paralela à linha divisória terrestre do território nacional.
e) zona contígua brasileira: faixa que se estende das doze às duzentas milhas marítimas,
contadas a partir das linhas de base que servem para medir a largura do mar territorial.
12) MPE/MT 2019 - FCC - Promotor de Justiça Substituto
Mares e rios, terrenos e edifícios destinados aos serviços da Administração pública são exemplos
de bens públicos, respectivamente,
a) de uso especial.
b) de uso comum do povo e dominicais.
c) de uso comum do povo.
d) dominicais.
e) de uso comum do povo e de uso especial.

CAPÍTULO 20 – SERVIÇOS PÚBLICOS
1) Ano: 2020 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: MPE-CE Prova: CESPE - 2020 - MPE-CE - Promotor
de Justiça de Entrância Inicial
Julgue os próximos itens, com relação a parceria público-privada.
I- Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão que pode ser celebrado na
modalidade patrocinada ou administrativa.
II- É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada caso o valor do contrato seja
inferior a dez milhões de reais e o período de prestação do serviço seja inferior a cinco anos.
III- Na contratação de parceria público-privada, os riscos do negócio ficam integralmente por
conta da contratada.
IV- A contratação de parceria público-privada deve ser precedida de licitação na modalidade
pregão eletrônico.
Estão certos apenas os itens:
a) I e II.
b) II e III.
c) III e IV.
d) I, II e IV.
e) I, III e IV.
2) Ano: 2019 Banca: FUNDEP (Gestão de Concursos) Órgão: MPE-MG Prova: FUNDEP (Gestão de
Concursos) - 2019 - MPE-MG - Promotor de Justiça Substituto
Assinale a assertiva verdadeira com relação às parcerias público-privadas:
a) A contraprestação da Administração Pública, nos contratos de parceria público-privada, não
poderá ser feita por cessão de créditos não tributários.
b) A concessão patrocinada é o contrato de prestação de serviços de que a Administração
Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento
e instalação de bens, ao passo que a concessão administrativa é a concessão de serviços públicos
ou de obras públicas de que trata a Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver,
adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, contraprestação pecuniária do parceiro público
ao parceiro privado.

c) A repartição de riscos entre as partes, típica das concessões ordinárias, não se aplica, por
expressa disposição legal, às parcerias público-privadas; por outro lado, é diretriz normatizada
na Lei das PPPs o respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes
privados incumbidos da sua execução.
d) As obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública em contrato de parceria
público-privada poderão ser garantidas mediante a vinculação de receitas, observada a
Constituição da República, e a instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei.
3) Ano: 2019 Banca: MPE-SP Órgão: MPE-SP Prova: MPE-SP - 2019 - MPE-SP - Promotor de
Justiça Substituto
Com relação aos serviços públicos, assinale a alternativa INCORRETA.
a)Quanto aos contratos regidos pela Lei no 8.987/95, considera-se fato do príncipe a criação,
alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, inclusive os impostos sobre a
renda, após a apresentação da proposta, e, quando comprovado seu impacto, implicará a
revisão da tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso.
b)A aplicação da Lei no 13.460/2017, que estabelece normas básicas para participação, proteção
e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos prestados direta ou indiretamente pela
administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios não afasta a necessidade de cumprimento do disposto na Lei no 8.078, de 11 de
setembro de 1990, quando caracterizada relação de consumo.
c)São direitos básicos do usuário, entre outros, a obtenção de informações precisas e de fácil
acesso nos locais de prestação do serviço, assim como sua disponibilização na internet; os
serviços prestados pelo órgão ou entidade, sua localização exata e a indicação do setor
responsável pelo atendimento ao público; acesso ao agente público ou ao órgão encarregado
de receber manifestações; situação da tramitação dos processos administrativos em que figure
como interessado; e valor das taxas e tarifas cobradas pela prestação dos serviços, contendo
informações para a compreensão exata da extensão do serviço prestado.
d)Os órgãos e entidades responsáveis pela prestação dos serviços públicos divulgarão Carta de
Serviços ao Usuário, que tem por objetivo informar o usuário sobre os serviços prestados pelo
órgão ou entidade, as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões de
qualidade de atendimento ao público.
e)É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios executarem obras e
serviços públicos por meio de concessão e permissão de serviço público, sem lei que lhes
autorize e fixe os termos, dispensada a lei autorizativa nos casos de saneamento básico e
limpeza urbana e nos já referidos na Constituição Federal, nas Constituições Estaduais e nas Leis
Orgânicas do Distrito Federal e Municípios, observado, em qualquer caso, os termos da Lei no
8.987/95.
4) Ano: 2019 Banca: MPE-SC Órgão: MPE-SC Prova: MPE-SC - 2019 - MPE-SC - Promotor de
Justiça - Matutina
Conforme o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, extinto o contrato de concessão
de serviço público, em virtude do decurso do prazo de vigência, cabe ao Poder Público a
retomada imediata da prestação do serviço, até a realização de nova licitação, não estando
condicionado o termo final do contrato ao pagamento prévio de eventual indenização.
( )Certo
( )Errado
5) Ano: 2019 Banca: MPE-PR Órgão: MPE-PR Prova: MPE-PR - 2019 - MPE-PR - Promotor
Substituto
Assinale a alternativa incorreta:

a)Ainda que o servidor esteja de licença à época do certame, não é possível a participação da
empresa que possua em seu quadro de pessoal servidor público, efetivo ou ocupante de cargo
em comissão, ou dirigente do órgão contratante ou responsável pela licitação.
b)É devida indenização a permissionário de serviço público de transporte coletivo por prejuízos
suportados em face de defasagem nas tarifas, ainda que o ato de delegação não tenha sido
antecedido de licitação.
c)O prazo prescricional de ação civil pública em que se busca anulação de prorrogação ilegal de
contrato administrativo tem como termo inicial o término do contrato.
d)É inconstitucional o preceito segundo o qual, na análise de licitações, serão considerados, para
averiguação da proposta mais vantajosa, entre outros itens, os valores relativos aos impostos
pagos à Fazenda Pública do Estado-membro contratante, por descumprimento ao princípio da
isonomia.
e)O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere
automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja
em caráter solidário ou subsidiário.
6) Ano: 2018 Banca: Fundação CEFETBAHIA Órgão: MPE-BA Prova: Fundação CEFETBAHIA - 2018
- MPE-BA - Promotor de Justiça Substituto
Sobre a previsão legal de interrupção no fornecimento dos serviços públicos e com base na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é correto afirmar que:
a) é possível a interrupção de serviços públicos por razões de ordem técnica, de segurança das
instalações, em virtude do inadimplemento do usuário ou quando a remuneração estiver
comprovadamente deficitária, desde que haja o devido aviso prévio pela concessionária.
b) mesmo inexistindo emergência, a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica,
quando motivada por razões de segurança das instalações, prescinde de aviso prévio.
c) a interrupção do fornecimento de energia elétrica depende de prévio aviso ao usuário, que
sempre se dará por meio de notificação por correspondência individual.
d) o STJ considera ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica em virtude do
inadimplemento do usuário.
e) é possível a interrupção do fornecimento de energia elétrica por razões técnicas, desde que
haja o aviso prévio pela concessionária, o que pode ser feito através da divulgação prévia em
emissoras de rádio.
7) VUNESP – Procurador do Estado de SP – 2018
Empresa de ônibus permissionária de serviço público de transporte coletivo intermunicipal de
passageiros envolveu-se em acidente de trânsito em rodovia estadual explorada por
concessionária, tendo um de seus veículos, durante a prestação do serviço de transporte,
colidido com automóvel particular, provocando danos materiais e o falecimento de um dos
ocupantes do carro. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
a) a permissionária do serviço público de transporte coletivo de passageiros poderá ser
objetivamente responsabilizada pelos danos provocados em razão do acidente, ainda que as
vítimas não sejam usuárias do serviço por ela prestado.
b) a concessionária de rodovia estadual será objetivamente responsabilizada pelos danos
provocados em razão do acidente, em decorrência da aplicação da teoria da faute du service.
c) o Estado titular dos serviços públicos de transporte coletivo de passageiros e da rodovia em
que ocorrido o acidente será objetivamente responsável pelos danos causados, ainda que se
comprove culpa concorrente da vítima que conduzia o automóvel particular.
d) a permissionária do serviço público de transporte coletivo de passageiros poderá ser
responsabilizada pelos danos provocados em razão do acidente, desde que comprovada
ocorrência de dolo ou culpa do motorista do veículo coletivo, porque as vítimas não são usuárias
do serviço público por ela prestado.

e) a concessionária de rodovia estadual será objetivamente responsabilizada pelos danos
provocados pelo acidente, em decorrência da aplicação da teoria do risco administrativo.
8) 2018 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Prefeitura de Manaus - AM Prova: CESPE / CEBRASPE
- 2018 - Prefeitura de Manaus - AM - Procurador do Município
Acerca dos instrumentos jurídicos que podem ser celebrados pela administração pública para a
realização de serviços públicos, julgue o item a seguir.
A União poderá celebrar convênio com consórcio público constituído por municípios para
viabilizar a descentralização e a prestação de políticas públicas em escalas adequadas na área
da educação fundamental.
( ) Certo
( ) Errado
9) 2013- CESPE-Órgão MPU- Técnico Administrativo
A respeito da organização da administração pública, julgue os itens a seguir. A transferência pelo
poder público, por meio de contrato ou ato administrativo unilateral, apenas da execução de
determinado serviço público a pessoa jurídica de direito privado corresponde à descentralização
por serviços, também denominada descentralização técnica.
( ) Certo
( ) Errado
10) SEFAZ/DF 2020 - CESPE - Auditor Fiscal
Acerca da concessão de serviços públicos, julgue o item que se segue.
Concessão de serviço público é um contrato administrativo pelo qual a administração pública
delega a terceiro a execução de um serviço público, para que este o realize em seu próprio nome
e por sua conta e risco, sendo assegurada ao terceiro a remuneração mediante tarifa paga pelo
usuário, que é fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e não pode ser alterada
unilateralmente pelo poder público ou pela concessionária.
( ) Certo
( ) Errado
11) ANAC 2016 - ESAF - Analista Administrativo - Área 1
Entre os princípios informativos específicos dos serviços públicos, pode-se afirmar ser o princípio
setorial mais importante por marcar sua vocação universal, isonômica e democrática o princípio
da
a) continuidade.
b) eficiência.
c) regularidade.
d) generalidade.
e) segurança.
12) TJ/AL 2019 - FCC - Juiz Substituto
Considere que em um contrato de concessão rodoviária, regido pela Lei federal nº 8.987/1995,
tenha sido atribuída à concessionária a obrigação de realização de determinadas obras de
recuperação e ampliação da rodovia, ficando a cargo do poder concedente a realização de
algumas obras de pequena monta na mesma malha rodoviária, que já estavam sendo
executadas por empresas contratadas pela Lei nº 8.666/1993. Ocorre que, em virtude da
falência da empresa contratada, uma dessas obras de responsabilidade do poder concedente
foi paralisada e o contrato correspondente, rescindido. Considerando tratar-se de obra
indispensável para assegurar a fluidez do tráfego na rodovia concedida, o poder concedente
alterou unilateralmente o contrato de concessão, para incluir a conclusão da referida obra como
obrigação da concessionária, procedendo ao reequilíbrio econômico financeiro mediante

aditamento contratual prevendo a prorrogação do prazo de concessão. De acordo com as
disposições legais aplicáveis, conduta do poder concedente
a) será legítima se não ultrapassado o prazo máximo de trinta e cinco anos para a exploração
dos serviços concedidos e observado o limite de vinte e cinco por cento do valor do contrato de
concessão, calculado tomando por base os investimentos originalmente alocados como
responsabilidade da concessionária.
b) somente será legítima se comprovada a necessidade do aditamento como condição para
manutenção da regularidade e atualidade do serviço e observado o limite de vinte e cinco por
cento do valor original do contrato de obras, devidamente atualizado.
c) não encontra embasamento legal, eis que a manutenção da fluidez do tráfego é uma
obrigação essencial à regularidade dos serviços concedidos, ficando os custos extraordinários
para sua manutenção por conta e risco da concessio- nária.
d) é legítima do ponto de vista da inclusão da obra como obrigação da concessionária, dado o
princípio da mutabilidade dos contratos administrativos, porém não quanto à ampliação do
prazo de concessão, eis que o reequilíbrio somente poderia ser feito mediante aumento da
tarifa.
e) será legítima se não importar alteração do objeto definido no instrumento convocatório, não
estando o poder concedente obrigado a observar o limite de vinte e cinco por cento do valor do
contrato regido pela Lei no 8.666/1993 para fins da alteração unilateral imposta no contrato de
concessão.
13) TJ/AL 2019 - FCC - Juiz Substituto
As parcerias público-privadas constituem modalidade contratual introduzida no ordenamento
jurídico pátrio como espécies do gênero concessão, nos termos da Lei federal nº 11.079/2004.
Assim, de acordo com o marco legal vigente desde então,
a) os contratos de concessão de serviços públicos que envolvem o pagamento de tarifa pelo
usuário e contraprestação pecuniária pelo poder público enquadram-se como concessão
patrocinada, admitindo, ainda, aportes de recursos pelo parceiro público destinados a
investimentos em bens reversíveis.
b) a denominada concessão administrativa substituiu a anterior concessão comum, que era
regida exclusivamente pela Lei federal nº 8.987/1995, tendo sido introduzidas disposições
contratuais obrigatórias para todas as concessões, tais como prazo contratual mínimo de cinco
e máximo de trinta e cinco anos.
c) restou vedada a assunção, pelo poder público, de riscos contratuais decorrentes de caso
fortuito ou força maior, que passam a ser alocados obrigatoriamente ao parceiro privado, d)
assegurando-se a este o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato apenas na hipótese de
álea econômica extraordinária.
d) estabeleceu-se um valor mínimo para os contratos de concessão patrocinada e concessão
comum, de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), abaixo do qual somente se admite a
contratação sob a forma de concessão administrativa.
e) restou expressamente vedado o pagamento de contraprestação pelo poder público antes da
fruição integral do serviço objeto da concessão patrocinada, sendo autorizado aporte de
recursos pelo poder público, no ritmo de execução de obras, apenas na modalidade concessão
administrativa.

CAPÍTULO 21 – INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE ALHEIA OU
DOMÍNIO EMINENTE
1) Ano: 2019 Banca: FGV Órgão: MPE-RJ Prova: FGV - 2019 - MPE-RJ - Analista do Ministério
Público – Processual

O Prefeito do Município Alfa editou decreto no qual informava que o Poder Público utilizaria,
por seis meses, os serviços e as instalações do único hospital privado da região. A decisão
decorreu do fato de o nosocômio ter informado que cessaria o atendimento dos pacientes do
Sistema Único de Saúde, o que comprometeria o serviço de saúde no Município.
À luz da sistemática legal, a situação narrada caracteriza:
a) requisição administrativa, que não exige autorização do Poder Judiciário e acarreta o dever
de indenização posterior;
b) ocupação temporária, que exige prévia autorização do Poder Judiciário e não demanda
indenização;
c) desapropriação, devendo ser antecedida de prévia e justa indenização;
d) servidão administrativa ao direito de propriedade, que exige autorização do Poder Judiciário
e reembolso dos gastos;
e) ilegalidade, pois é típica situação de intervenção no domínio econômico, caracterizando
desapropriação indireta.
2) Ano: 2019 Banca: MPE-SP Órgão: MPE-SP Prova: MPE-SP - 2019 - MPE-SP - Promotor de
Justiça Substituto
Assinale a alternativa INCORRETA.
a) Por se tratar de direito público de natureza real sobre um imóvel particular, para que este
sirva ao uso geral como uma extensão ou dependência do domínio público, afetando, assim, o
caráter de exclusividade da propriedade, o tombamento sempre será indenizável.
b) Ao instituto do tombamento, porque possui disciplina própria, não se aplica o princípio da
hierarquia verticalizada prevista no Decreto-Lei no 3.365/41, que excepciona os bens da União
do rol dos que podem ser desapropriados.
c) O ato de tombamento, seja ele provisório ou definitivo, tem por finalidade preservar o bem
identificado como de valor cultural, contrapondo-se aos interesses da propriedade privada, não
só limitando o exercício dos direitos inerentes ao bem, mas também obrigando o proprietário
às medidas necessárias à sua conservação.
d) Na hipótese de restrições administrativas, será devida a indenização a fim de garantir
aplicação à teoria da distribuição equânime dos encargos públicos, caso a limitação impeça de
se dar ao bem a destinação que se considerava natural, reconhecendo-se o dano especial e
anormal, no direito de propriedade.
e) É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger
os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos,
as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos, assim como impedir a evasão, a
destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico
ou cultural.
3) Ano: 2019 Banca: MPE-SC Órgão: MPE-SC Prova: MPE-SC - 2019 - MPE-SC - Promotor de
Justiça – Vespertina
O tombamento é um dos instrumentos previstos para a proteção de bens integrantes do
patrimônio histórico, mas somente gera os seus efeitos no final do processo administrativo, com
o tombamento definitivo do bem.
( ) Certo
( ) Errado
4) Ano: 2019 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: MPE-PI Prova: CESPE - 2019 - MPE-PI - Promotor
de Justiça Substituto
Na hipótese de rescisão unilateral de contrato administrativo, a administração pública poderá
promover a apropriação provisória dos bens e do serviço vinculado ao objeto do contrato para
evitar a interrupção de sua execução. Essa medida representa uma cláusula exorbitante que se
materializa em intervenção do Estado na propriedade privada na modalidade denominada

a) limitação administrativa.
b) requisição administrativa.
c) ocupação temporária.
d) servidão administrativa.
e) retrocessão.
5) Ano: 2018 Banca: Fundação CEFETBAHIA Órgão: MPE-BA Prova: Fundação CEFETBAHIA - 2018
- MPE-BA - Promotor de Justiça Substituto
O Poder Público realizou desapropriação de um imóvel para fins de implantação de
parcelamento popular, destinado a classes de menor renda, tendo posteriormente publicado
edital de licitação para construção, em toda a extensão da área expropriada, de uma grande
escola pública.
Com base no caso concreto, atento ao direito positivo e à doutrina sobre o tema, é correto
afirmar que:
a) pela alteração do motivo expropriatório, está configurada a tredestinação ilícita, sendo
assegurado ao expropriado o direito à retrocessão.
b) o direito de retrocessão somente seria cabível, no presente caso, se a administração
conferisse ao bem uma nova destinação destituída de finalidade pública.
c) permanecendo o bem destinado a outra finalidade pública, está configurada a tredestinação
lícita.
d) se configura ilícita a referida destinação, desconforme com o plano inicialmente previsto, pelo
que o Ministério Público poderá pleitear a invalidação do edital, exigindo judicialmente que se
cumpra o destino para o qual se desapropriou o bem.
e) a retrocessão é sempre possível, em qualquer caso de tredestinação, lícita ou ilícita,
constituindo-se em mero direito de arrependimento por parte do expropriado.
6) Ano: 2018 Banca: FUNDEP (Gestão de Concursos) Órgão: MPE-MG Prova: FUNDEP (Gestão de
Concursos) - 2018 - MPE-MG - Promotor de Justiça Substituto
Assinale a alternativa CORRETA:
a) O inventário e o tombamento são instrumentos que auxiliam a preservação do patrimônio
cultural, sendo que quando há o tombamento definitivo do bem, o proprietário fica impedido
de locá-lo.
b) O proprietário de coisa tombada, que não possuir recursos para proceder às obras de
conservação e reparação necessárias ao bem, mandará executar tais medidas, de imediato, com
posterior direito de regresso contra o poder público.
c) O tombamento de coisa pertencente à pessoa física ou jurídica de direito privado se fará
voluntária ou compulsoriamente, somente podendo ser cancelado em caso de perecimento do
bem protegido.
d) Não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça ou reduza
a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra
ou retirar o objeto, salvo se houver autorização do órgão competente.
7) Ano: 2015 Banca: MPE-SP Órgão: MPE-SP Prova: MPE-SP - 2015 - MPE-SP - Promotor de
Justiça
De acordo com a Constituição Federal:
I- Nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular a
responsabilidade é individual e exclusiva da pessoa jurídica, nos termos da lei.
II- Nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular a
responsabilidade é pessoal e exclusiva dos dirigentes da pessoa jurídica, nos termos da lei.
III- O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte
mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana; a

propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de
ordenação da cidade expressas no plano diretor.
IV- A média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua
outra, é insuscetível de desapropriação para fins de reforma agrária.
V- Os imóveis públicos não podem ser adquiridos por usucapião, salvo quando não atenderem
às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.
Está correto apenas o contido em:
a) III e IV.
b) II, III e V.
c) III e V.
d) II e IV.
e) I, III e IV.
8) Ano: 2019 Banca: MPE-PR Órgão: MPE-PR Prova: MPE-PR - 2019 - MPE-PR - Promotor
Substituto
Assinale a alternativa incorreta:
a) Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de
estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área.
b) Viola o princípio da livre iniciativa contrato pactuado entre ente federativo e instituição
financeira, que assegura exclusividade de concessão de empréstimo consignado em folha de
pagamento aos servidores da pessoa jurídica.
c) É inconstitucional a lei que inclui a CDA no rol de títulos sujeitos a protesto, pois a publicidade
que é conferida ao débito tributário pelo protesto representa embaraço à livre iniciativa e à
liberdade profissional, comprometendo diretamente a organização e a condução das atividades
societárias.
d) É defeso à Fazenda Pública obstaculizar a atividade empresarial com a imposição de
penalidades, como a apreensão de mercadorias e restrição à impressão de notas fiscais em
bloco, no intuito de compelir o contribuinte ao adimplemento de tributo vencido.
e) O percentual de desconto obrigatório e linear nas vendas de determinados medicamentos ao
poder público, chamado Coeficiente de Adequação de Preço (CAP), opera como fator de ajuste
de preços, permitindo, assim, que se chegue ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), o
que vai ao encontro da reprovação constitucional do aumento arbitrário de lucros (art. 173, §
4º, CF/1988).
9) XVII Concurso - Juiz Federal Substituto da 4ª Região (adaptado) - 2017
Os juros compensatórios visam a ressarcir o proprietário expropriado do que deixou de lucrar
com a cessação da exploração do imóvel, sendo incabíveis em se tratando de terras
improdutivas desapropriadas por interesse social para fins de reforma agrária.
( ) Certo.
( ) Errado.
10) DPE/DF 2019 - CESPE - Defensor Público
Acerca de atos administrativos, serviços públicos e intervenção do Estado na propriedade, julgue
os itens seguintes.
O proprietário de imóvel rural para o qual tenha sido intentada ação de desapropriação parcial,
restando área remanescente reduzida a superfície inferior à de pequena propriedade rural, tem
direito de requerer, na contestação, que todo o imóvel seja desapropriado, salvo se a finalidade
da desapropriação for a reforma agrária.
( ) Certo
( ) Errado

CAPÍTULO 22 – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO ESTADO
1) Fundação Carlos Chagas (FCC) - 2020 - TJMS/MS - Juiz Substituto
Em conhecido acórdão proferido em regime de repercussão geral, versando sobre a morte de
detento em presídio − Recurso Extraordinário n° 841.526 (Tema 592) – o Supremo Tribunal
Federal confirmou decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, calcada em doutrina que,
no tocante ao regime de responsabilização estatal em condutas omissivas, distingue-a conforme
a natureza da omissão. Segundo tal doutrina, em caso de omissão específica, deve ser aplicado
o regime de responsabilização
A) integral; em caso de omissão genérica, aplica-se o regime de responsabilização objetiva.
B) objetiva; em caso de omissão genérica, aplica-se o regime de responsabilização subjetiva.
C) subjetiva; em caso de omissão genérica, aplica-se o regime de responsabilização objetiva.
D) objetiva; em caso de omissão genérica, não há possibilidade de responsabilização.
E) subjetiva apenas em relação ao agente, exonerado o ente estatal de qualquer
responsabilidade; em caso de omissão genérica, aplica-se o regime de responsabilização
objetiva do ente estatal.
2) Promotor de Justiça/SC – 2019
Em relação à responsabilidade civil do Estado, o direito positivo brasileiro adota a teoria do risco
administrativo, segundo a qual se admite a exclusão da responsabilidade estatal nos casos de
culpa exclusiva da vítima, força maior, caso fortuito e culpa de terceiros.
( ) Certo
( ) Errado.
3) Defensor Público – DPE/RS – 2014
Acerca da responsabilidade civil do Estado, é correto afirmar:
(a) Na liquidação dos danos sofridos pelo particular por ato da administração ou de seus agentes,
não serão aplicáveis as regras do Código Civil.
(b) O Estado é solidariamente responsável pelos danos causados a particulares por pessoas
jurídicas de sua administração indireta quando prestadoras de serviço público, ou por
concessionários e permissionários de serviços públicos.
(c) Não há responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por atos legislativos ou leis
declaradas inconstitucionais.
(d) Há responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a particular por seus agentes no
exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las.
(e) Os danos causados pelo poder público somente podem ser reparados através da via judicial,
sendo defeso acordo administrativo com o lesado.
4) CESPE-AGU-Procurador-2010
A responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público alcança também não
usuários do serviço por ela prestado.
( ) Certo
( ) Errado.
5) XVII Concurso - Juiz Federal Substituto da 4ª Região (adaptado) - 2017
A indenização decorrente do dano ambiental causado pela extração e pela comercialização
irregular de recursos minerais, sem autorização ou concessão de lavra do Departamento
Nacional de Produção Mineral, deve equivaler ao que seria devido a título de contribuição
financeira pela exploração de recursos minerais (CFEM).
( ) Certo.

( ) Errado.
6) XVII Concurso - Juiz Federal Substituto da 4ª Região (adaptado) - 2017
Impedida a parte de participar de concorrência pública por ato imputável à Administração, é
devida indenização, com base na Teoria da Perda de uma Chance, equivalente ao benefício que
teria auferido se vencedor no certame.
( ) Certo.
( ) Errado.
7) CNJ 2013 - CESPE - Técnico Judiciário - Programação de Sistemas
A respeito de controle e responsabilização da administração pública, julgue os itens
subsequentes.
No ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade do poder público é objetiva, adotandose a teoria do risco administrativo, fundada na ideia de solidariedade social, na justa repartição
dos ônus decorrentes da prestação dos serviços públicos, exigindo-se a presença dos seguintes
requisitos: dano, conduta administrativa e nexo causal. Admite-se abrandamento ou mesmo
exclusão da responsabilidade objetiva, se coexistirem atenuantes ou excludentes que atuem
sobre o nexo de causalidade.
( ) Certo.
( ) Errado.
8) SEFAZ/DF 2020 - CESPE - Auditor Fiscal
Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.
Uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva do
Estado, com base no risco administrativo, a mera ocorrência de ato lesivo causado pelo poder
público à vítima gera o dever de indenização pelo dano pessoal e(ou) patrimonial sofrido,
independentemente da caracterização de culpa dos agentes estatais ou da demonstração de
falta do serviço público. Não obstante, em caso fortuito ou de força maior, a responsabilidade
do Estado pode ser mitigada ou afastada.
( ) Certo.
( ) Errado.
9) DPE/DF 2019 - CESPE - Defensor Público
No que diz respeito a desvio e excesso de poder e à responsabilidade civil do Estado, julgue os
itens subsecutivos.
É possível responsabilizar a administração pública por ato omissivo do poder público, desde que
seja inequívoco o requisito da causalidade, em linha direta e imediata, ou seja, desde que exista
o nexo de causalidade entre a ação omissiva atribuída ao poder público e o dano causado a
terceiro.
( ) Certo.
( ) Errado.
10) UEPA 2020 - FADESP - Técnico de Nível Superior - Administração
A responsabilidade civil do Estado é decorrente de ação ou omissão estatal lícita ou ilícita que
cause dano a alguém. São considerados excludentes de responsabilização civil do Estado:
a) força maior e caso fortuito.
b) culpa exclusiva da vítima e danos exclusivamente morais.
c) dano não intencional e culpa exclusiva de terceiros.
d) força maior e culpa de agentes públicos terceirizados.

GABARITO
CAPÍTULO 1 – HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DO DIREITO ADMINISTRATIVO
1-d
2-Errado
3-Certo
4-Certo
5-b

CAPÍTULO 2 – CONCEITO E OBJETO DO DIREITO ADMINISTRATIVO
1-Certo
2-c

CAPÍTULO 3 – FONTES DO DIREITO ADMINISTRATIVO
1-a
2-Errada
3-Errada.

CAPÍTULO 4 – DIREITO ADMINISTRATIVO E INTERESSE JURÍDICO
Sem questões.

CAPÍTULO 5 – REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO
1-a
2-Certo
3-Errado
4-d

CAPÍTULO 6 – PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
1-a
2-Certo
3-c
4-Errado
5-Errado
6-Errado
7-c
8-Certo
9-a
10-a

CAPÍTULO 7 – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
1-d
2-d
3-e
4-d
5-d

6-d
7-d
8-d
9-b
10-d
11-b
12-Errado
13-b
14-Errado
15-Certo
16-e
17-e
18-b

CAPÍTULO 8 – AGENTES PÚBLICOS
1-Errada
2-Certo
3-Certo
4-Errado
5-Errado
6-Errado
7-Errado
8-Certo
9-Errado
10-Errado
11-Certo
12-d
13-d
14-c
15-e
16-Certo
17-b

CAPÍTULO 9 – PROBIDADE ADMINISTRATIVA
1-a
2-e
3-b
4-c
5-b
6-c
7-a
8-d
9-e
10-Certo
11-Errado
12-Errado
13-Certo

CAPÍTULO 10 – DIREITO SUBJETIVO NO ÂMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO 11 – ESTADO E FUNÇÃO ADMINISTRATIVA
1-a
2-Errado
3-Certo

CAPÍTULO 12 – FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS ESPECÍFICAS
1-e
2-b
3-b
4-Errado
5-Errado
6-Errado
7-Certo
8-Errado
9-d
10-c
13-Certo
14-c

CAPÍTULO 13 – ATO ADMINISTRATIVO
1-b
2-a
3-Errado
4-Certo
5-Certo
6-Errado
7-Certo
8-c
9-Certo
10-c
11-d
12-e
13-Errado
14-Errado
15-d

CAPÍTULO 14 – CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
1-a
2-a
3-b
4-Certo
5-c

CAPÍTULO 15 – PROCESSO ADMINISTRATIVO
1-e
2-a
3-Errado
4-Certo
5-Errado
6-Errado
7-b

CAPÍTULO 16 – LICITAÇÕES PÚBLICAS
1-c
2-e
3-e
4-Certo
5-Errado
6-Errado
7-Errado
8-a
9-d
10-Certo
11-c
12-c
13-c
14-e
15-d
16-e
17-c
18-a
19-d
20-Certo

CAPÍTULO 17 – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
1-b
2-a
3-c
4-e
5-d
6-d
7-c
8-e
9-c

CAPÍTULO 18 – ENTIDADES EM COLABORAÇÃO COM O ESTADO – TERCEIRO
SETOR
1-d
2-d
3-e
4-b
5-Certo
6-e
7-e
8-d
9-a
10-Certo

CAPÍTULO 19 – BENS PÚBLICOS OU DOMÍNIO PATRIMONIAL
1-a

2-a
3-Certo
4-Certo
5-Certo
6-e
7-c
8-d
9-d
10-d
11-a
12-e

CAPÍTULO 20 – SERVIÇOS PÚBLICOS
1-a
2-d
3-a
4-Certo
5-b
6-e
7-d
8-Certo
9-Errado
10-Errado
11-d
12-e
13-e

CAPÍTULO 21 – INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE ALHEIA OU
DOMÍNIO EMINENTE
1-a
2-a
3-Errado
40-c
5-d
6-d
7-a
8-c
9-Certo
10-Errado

CAPÍTULO 22 – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO ESTADO
1-b
2-Errado
3-d
4-Certo
5-Errado
6-Errado
7-Certo
8-Certo
9-Certo

10-a

