Direito Administrativo Conceitos iniciais de Direito Administrativo - Histórico, Funções de Estado e Fontes Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão:
DPU
Acerca da organização administrativa da União, da organização e da responsabilidade civil do Estado, bem como do exercício do poder de polícia
administrativa, julgue o item que se segue. A repartição do poder estatal
em funções — legislativa, executiva e jurisdicional — não descaracteriza
a sua unicidade e indivisibilidade. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Conceitos iniciais de Direito Administrativo - Histórico, Funções de Estado e Fontes Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão:DPU
Em relação à administração pública direta e indireta e às funções administrativas, julgue o item a seguir. A aplicação da lei pelo Poder Executivo, no exercício da função administrativa, depende de provocação do
interessado, sendo vedada a aplicação de ofício. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Conceitos iniciais de Direito Administrativo - Históricas Funções de Estado e Fontes Ano: 2016 Bancas: CESPE Órgão:
DPU
Em relação à administração pública direta e indireta e às funções administrativas, julgue o item a seguir. A função administrativa é exclusiva do
Poder Executivo, não sendo possível seu exercício pelos outros poderes
da República. ·
Certo o Errado?
GABARITO: Errado
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano:2016 Bancas:
CESPE Órgão: TCE-PA
No que concerne à administração pública, julgue o item a seguir. 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 ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: ANTAQ
Acerca dos atos administrativos, julgue o item a seguir. A sanção do presidente da República é qualificada como ato administrativo em sentido
estrito, ou seja, é uma manifestação de vontade da administração pública
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no exercício de prerrogativas públicas, cujo fim imediato é a produção de
efeitos jurídicos determinados. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: SUFRAMA
A respeito do direito administrativo, julgue o item subsecutivo. A inexistência de um Poder Judiciário próprio reflete a ausência de autonomia
dos municípios, tendo em vista que o modelo de Estado Federal adotado
pelo Brasil é embasado na autonomia da União e dos estados-membros.
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Conceitos iniciais de Direito Administrativo - Históricas Funções de Estado e Fontes Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão:
STJ
Julgue o item seguinte, acerca do direito administrativo e da prática dos
atos administrativos. Conceitualmente, é correto considerar que o direito administrativo abarca um conjunto de normas jurídicas de direito público que disciplina as atividades administrativas necessárias à realização dos direitos fundamentais da coletividade. ·
Certo ou Errado?
GABARITO: Certo
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2013
Banca: CESPE Órgão: FUNASA
No que se refere ao conceito, à organização e aos princípios da administração pública, julgue o item subsecutivo. O modelo de partição dos poderes no Brasil, embasado na noção de pesos e contrapesos, admite o
exercício de uma função típica de um poder por outro, fato que permite
ao Poder Executivo o exercício da função jurisdicional quando julga e
pune seus próprios servidores.
Certo ou Errado?
GABARITO: Errado
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: STJ
No tocante aos poderes administrativos, julgue o seguinte item. O fenômeno da deslegalização, também chamada de delegificação, significa a
retirada, pelo próprio legislador, de certas matérias do domínio da lei,
passando-as para o domínio de regulamentos de hierarquia inferior.
Certo ou Errado?
GABARITO: Certo
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Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: TC-DF
Acerca da convalidação e atributos dos atos administrativos e da responsabilidade civil do Estado, julgue os itens subsequentes. A presunção de
legitimidade é atributo de todos os atos da administração, inclusive os de
direito privado dado a prerrogativa inerente aos atos praticados pelos
agentes integrantes da estrutura do Estado. ·
Certo ou Errado?
GABARITO: Certo
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2013 Banca: CESPE
Órgão: STF
Relativamente a ato administrativo, julgue os itens a seguir. A presunção
de veracidade dos atos administrativos discricionários torna-os imunes
ao controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário.
Certo ou Errado?
GABARITO: Errado
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Polícia Federal
O DPF, em razão do exercício das atribuições de polícia judiciária, não
se submete ao princípio da publicidade, sendo garantido sigilo aos atos
praticados pelo órgão. Parte superior do formulário ·
Certo ou Errado?
GABARITO: Errado
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: TJ-SE
No tocante aos atos e aos poderes administrativos, julgue os próximos
itens. Os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade, o que
significa que são considerados válidos até que sobrevenha prova em
contrário. ·
Certo ou Errado?
GABARITO: Certo
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: MTE
A respeito da organização administrativa e dos atos administrativos, julgue os itens subsecutivos. Caso seja fornecida certidão, a pedido de particular, por servidor público do quadro do MTE, é correto afirmar que tal
ato administrativo possui presunção de veracidade e, caso o particular
entenda ser falso o fato narrado na certidão, inverte- se o ônus da prova
e cabe a ele provar, perante o Poder Judiciário, a ausência de veracidade
do fato narrado na certidão ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
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Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
No que diz respeito ao direito administrativo, julgue o próximo item. Devido ao princípio da especialidade, um decreto individual de efeitos concretos prevalece sobre um decreto geral ou regulamentar em vigor, se
proveniente da mesma autoridade. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: MPOG
A respeito das noções de Estado, governo e administração pública, julgue o item a seguir. Administração pública, em sentido amplo, abrange o
exercício da função política e da função administrativa, estando ambas
as atividades subordinadas à lei. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: DPU
Em relação à administração pública direta e indireta e às funções administrativas, julgue o item a seguir. A administração pública em sentido
formal, orgânico ou subjetivo, compreende o conjunto de entidades, órgãos e agentes públicos no exercício da função administrativa. Em sentido objetivo, material ou funcional, abrange um conjunto de funções ou
atividades que objetivam realizar o interesse público. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: TCE-RN
A cerca dos consórcios públicos e da administração pública em sentido
subjetivo, julgue o item a seguir. As pessoas físicas que espontaneamente assumem funções públicas em situações de calamidade são consideradas particulares em colaboração com o poder público e integram a
administração pública em sentido subjetivo. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: STJ
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Julgue o item a seguir, acerca dos conceitos de Estado, governo e administração pública. Em seu sentido subjetivo, a administração pública restringe-se ao conjunto de órgãos e agentes públicos do Poder Executivo que exercem a função administrativa. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: SUFRAMA
Acerca do direito administrativo, julgue o item a seguir. Do ponto de vista
objetivo, a expressão administração pública se confunde com a própria
atividade administrativa exercida pelo Estado. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Os atos das mesas legislativas caracterizam atos interna corporis, que,
como tais, não se sujeitam a anulação pelas vias judiciais. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
A respeito do controle na administração, julgue o item subsequente.
Em razão do princípio da separação dos poderes, e diferentemente dos
atos administrativos, os atos praticados no exercício da função política
ou de governo não podem sofrer controle judicial. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2016
Banca:CESPE Órgão: TCE-PA
Julgue o item a seguir, acerca de controle da administração pública. O
sistema de contencioso administrativo ocorre no âmbito de tribunais de
competência especializada que não integram a estrutura do Poder Judiciário, cujas sentenças são dotadas de força de coisa julgada. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
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Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Servidor da Câmara dos Deputados formulou pedido administrativo em
novembro de 2013 requerendo a anulação de ato administrativo de
agosto de 2007, que lhe aplicou pena de suspensão de sessenta dias.
Alegou cerceamento de defesa devido à ausência de defesa por advogado no processo originário. Sustentou, ainda, ilegalidade da oitiva de
testemunhas adicionais, nomeadas pelo presidente da comissão de processo administrativo disciplinar. O presidente, então, nomeou advogado
para acompanhar o trâmite do requerimento e defender, se necessário,
os seus procedimentos. O pedido de anulação da pena foi indeferido, sob
o argumento de prescrição. O servidor foi comunicado da decisão, intimado a recolher custas e honorários advocatícios e informado sobre a
necessidade de depósito prévio como condição de admissibilidade de
eventual recurso administrativo.
Considerando a lei e a jurisprudência acerca de processos administrativos, julgue os itens a seguir, a partir da situação hipotética acima. Se o
entendimento for confirmado depois de esgotados os recursos, haverá
coisa julgada material, uma vez que a prescrição é preliminar de natureza
processual.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TRE-GO
Durante a realização de escavações para a expansão de obra de metrô,
de responsabilidade do governo federal, ocorreu acidente que resultou
na abertura de imensa cratera em área residencial e consequente desmoronamento de um edifício com soterramento de veículos. Os particulares prejudicados pretendem formular pedidos de ressarcimento junto à
administração pública. Considerando essa situação hipotética e as regras contidas na Lei n.º 9.784/1999, julgue os item que se segue.
Os interessados deverão aguardar decisão administrativa referente aos
seus pedidos para, então, se insatisfeitos, buscarem a via judicial para a
resolução da ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TRE-GO
Acerca do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, cada
um do próximo item apresenta uma situação hipotética, seguida de uma
assertiva a ser julgada. Pedro, analista judiciário, tomou posse no
TRE/GO em 10/10/2011; Gilson, outro analista do tribunal, que havia
sido demitido do serviço público, foi reintegrado ao cargo, já ocupado
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por Pedro, em dezembro de 2014. Nessa situação, o cargo deve passar
a ser novamente ocupado por Gilson, e Pedro deve ser redistribuído.
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-PA
A respeito dos conceitos doutrinários relativos ao controle da administração pública, julgue o item a seguir. O tribunal de contas que executar
atividades de fiscalização sobre os atos de gestão financeira da administração pública exercerá sua função jurisdicional. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Acerca do direito administrativo brasileiro, julgue os itens a seguir. Os
princípios da administração explicitamente previstos na CF não se aplicam às entidades paraestatais e às sociedades de economia mista, por
serem essas entidades pessoas jurídicas de direito privado que atuam
em atividades do setor econômico, embora sejam criadas por lei.
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: MDIC
No que concerne à licitação, ao controle da administração pública e ao
regime jurídico-administrativo, julgue os itens de 57 a 60. Os princípios
da administração pública expressamente dispostos na CF não se aplicam
às sociedades de economia mista e às empresas públicas, em razão da
natureza eminentemente empresarial dessas entidades. ·
Certo ou Errado?
GABARITO: Errado
Direito Administrativo Princípios da Administração Pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: TC-DF
Acerca do regime jurídico administrativo, julgue o próximo item. O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado é um
dos pilares do regime jurídico administrativo e autoriza a administração
pública a impor, mesmo sem previsão no ordenamento jurídico, restrições aos direitos dos particulares em caso de conflito com os interesses
de toda a coletividade. ·
Certo ou ·Errado?
GABARITO: Errado
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Direito Administrativo Princípios da Administração Pública Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão:TCE-PA Acerca de função administrativa e atos
administrativos, julgue o item a seguir.
Em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público, o Estado
somente poderá exercer sua função administrativa sob o regime de direito público. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2015
Banca:CESPEÓrgão:TJ-DFT
Julgue o item subsequente, a respeito da responsabilidade civil do Estado. Devido à indisponibilidade do interesse público, não se admite o
reconhecimento espontâneo, pela administração, de sua obrigação de
indenizar por ato danoso praticado por um de seus agentes.
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Princípios da Administração Pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
A respeito do regime jurídico administrativo, julgue o item a seguir.
O princípio da indisponibilidade do interesse público não impede a administração pública de realizar acordos e transações. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Correto
Direito Administrativo Princípios da Administração Pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: SUFRAMAA respeito do direito administrativo,
julgue o item subsecutivo. A impossibilidade da alienação de direitos relacionados aos interesses públicos reflete o princípio da indisponibilidade
do interesse público, que possibilita apenas que a administração, em determinados casos, transfira aos particulares o exercício da atividade relativa a esses direitos.
Certo ou ·Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão:TEM Acerca do regime jurídico administrativo e dos atos
administrativos, julgue os próximos itens.
Em razão da submissão ao regime jurídico administrativo, a administração pública não dispõe da mesma liberdade para contratar que é conferida a particular. ·
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Certo ou Errado?
GABARITO: Certo
Direito Administrativo Princípios da Administração Pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TRE-GO.No que se refere ao regime jurídico-administrativo brasileiro e aos princípios regentes da administração pública,
julgue o próximo item.
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 ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Princípios da Administração Pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: TEM.Julgue os itens a seguir acerca da responsabilidade civil do Estado e do Regime Jurídico Administrativo.
A supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade,
pela administração, dos interesses públicos, integram o conteúdo do regime jurídico-admini
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Princípios da Administração Pública Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-PA. Acerca dos servidores públicos, dos poderes da administração pública e do regime jurídico-administrativo, julgue
o item que se segue.
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 ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Princípios da Administração Pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados. A respeito do regime jurídico administrativo, julgue o item a seguir.
O regime jurídico administrativo é instituído sobre o alicerce do princípio
da legalidade restrita, o que impede a aplicação, no âmbito da administração pública, de princípios implícitos, não expressamente previstos na
legislação. Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
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Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: FUB.
A administração pública é regida por princípios fundamentais que atingem todos os entes da Federação: União, estados, municípios e o Distrito
Federal. Com relação a esse assunto, julgue o item subsecutivo. Na hierarquia dos princípios da administração pública, o mais importante é o
princípio da legalidade, o primeiro a ser citado na CF.
Certo ou Errado?
GABARITO: Errado
Direito Administrativo Atos Administrativos Ano: 2016 Banca: CESPE
Órgão: TCE-PA. Julgue o item subsequente, acerca dos atos e dos poderes administrativos.
A discricionariedade administrativa fundamenta-se, entre outros elementos, na incapacidade da lei de prever todas as situações possíveis e regular minuciosamente a maneira de agir do agente público diante de cada
uma delas. Assim, confere-se ao agente a prerrogativa de eleger, entre
as condutas viáveis, a que se apresentar mais conveniente e oportuna à
luz do interesse público.
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: FUB.
Acerca dos poderes administrativos, julgue o item que se segue. No
Brasil, apenas excepcionalmente se admite ato normativo primário no
exercício do poder regulamentar da administração pública.
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-PA. O Congresso Nacional aprovou uma reforma
administrativa proposta pelo presidente da República que reduziu o número de ministérios. Nesse contexto, o Ministério do Trabalho e Emprego
e o Ministério da Previdência Social foram fundidos, tornando-se Ministério do Trabalho e Previdência Social. A partir dessa situação hipotética,
julgue o item a seguir.
A referida reforma administrativa poderia ter se materializado com a edição de decreto autônomo, em decorrência do poder regulamentar do presidente da República. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
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Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: FUB. Julgue o item subsecutivo, de acordo com os princípios que compõem o direito administrativo brasileiro.
A ação administrativa tendente a beneficiar ou a prejudicar determinada
pessoa viola o princípio da isonomia. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: TRE-GO
No que se refere ao regime jurídico-administrativo brasileiro e aos princípios regentes da administração pública, julgue o próximo item. Em decorrência do princípio da impessoalidade, previsto expressamente na
Constituição Federal, a administração pública deve agir sem discriminações, de modo a atender a todos os administrados e não a certos membros em detrimento de outros.
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: MTE
Viola o princípio da impessoalidade a edição de ato administrativo que
objetive a satisfação de interesse meramente privado.
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2013 Banca:
CESPE Órgão: FUNASA
No que se refere ao conceito, à organização e aos princípios da administração pública, julgue o item subsecutivo. Se uma pessoa tomar posse
em cargo público em razão de aprovação em concurso público e, por ser
filiado a um partido político, sofrer perseguição pessoal por parte de seu
superior hierárquico, poderá representar contra seu chefe por ofensa direta ao princípio da impessoalidade ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: INSS
Julgue o item que se segue, acerca da administração pública. Em decorrência do princípio da impessoalidade, as realizações administrativo-governamentais são imputadas ao ente público e não ao agente político.
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Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TJ-DFT
A respeito da organização administrativa, dos atos administrativos e dos
contratos e convênios administrativos, julgue o item a seguir. De acordo
com a teoria da imputação, atualmente adotada no ordenamento jurídico
brasileiro, a manifestação de vontade de pessoa jurídica dá-se por meio
dos órgãos públicos, ou seja, conforme essa teoria, quando o agente do
órgão manifesta sua vontade, a atuação é atribuída ao Estado. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: FUB
A administração pública é regida por princípios fundamentais que atingem todos os entes da Federação: União, estados, municípios e o Distrito
Federal. Com relação a esse assunto, julgue o item subsecutivo. De
acordo com o princípio da moralidade, os agentes públicos devem atuar
de forma neutra, sendo proibida a atuação pautada pela promoção pessoal.
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: PGE-BA
Suponha que o governador de determinado estado tenha atribuído o
nome de Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul, a escola pública estadual construída com recursos financeiros repassados mediante
convênio com a União. Nesse caso, há violação do princípio da impessoalidade, dada a existência de proibição constitucional à publicidade de
obras com nomes de autoridades públicas. Parte superior do formulário
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: ANATEL
Julgue o item subsecutivo, concernentes aos serviços públicos. Os princípios da generalidade e da impessoalidade impõem a unicidade da tarifa para todos os usuários, vedando, por exemplo, a diferenciação tarifária na cobrança pelo serviço de abastecimento de água. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
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Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: STJ
Julgue o seguinte item, referente a licitações, pregão e sistema de registro de preços. A impessoalidade é princípio que norteia a administração
e está intimamente afeta às licitações públicas. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: TCU
No que se refere aos princípios e conceitos da administração pública e
aos servidores públicos, julgue o próximo item. Ofenderá o princípio da
impessoalidade a atuação administrativa que contrariar, além da lei, a
moral, os bons costumes, a honestidade ou os deveres de boa administração
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
A respeito do regime jurídico administrativo, julgue o item a seguir. Postulados de natureza ética, como o princípio da boa-fé, não se aplicam às
relações estabelecidas pela administração. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: INSS
Julgue o item que se segue, acerca da administração pública. Na análise
da moralidade administrativa, pressuposto de validade de todo ato da
administração pública, é imprescindível avaliar a intenção do agente.
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: MPU
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 praticado pela autoridade superior, como todos os
atos da administração pública, está submetido ao princípio da moralidade, entretanto, considerações de cunho ético não são suficientes
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para invalidar ato que tenha sido praticado de acordo com o princípio da
legalidade. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: INSS
Julgue o item que se segue, acerca da administração pública. A garantia constitucional de acesso dos usuários a registros administrativos e a
informações sobre atos de governo está relacionada ao princípio da eficiência.
Certo ou Errado?
GABARITO: Errado
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-PA
No que se refere aos princípios da administração pública, julgue o item
subsequente. O princípio da publicidade viabiliza o controle social da
conduta dos agentes administrativos. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: FUB
Com base no que dispõem o Código de Ética da Administração Pública
Federal, a Lei de Improbidade Administrativa e a Lei n.º 8.112/1990, julgue os itens a seguir. Considere que determinado particular tenha solicitado informação a um servidor público sobre fato contrário ao interesse
de órgão da administração pública. Nesse caso, não sendo a informação
objeto de segurança nacional, investigação policial ou interesse superior
do Estado e da administração pública, será vedado ao servidor omitir-lhe
a informação. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2013 Banca: CESPE Órgão: TRT - 17ª Região (ES)
Julgue os itens a seguir, com relação aos serviços públicos. Sendo a
participação dos usuários um dos novos postulados do serviço público, a
eles é garantido o direito de acesso amplo aos registros administrativos
e às informações sobre atos de governo que envolvam a segurança do
Estado.Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
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Direito Administrativo Princípios da Administração Pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
A administração pública é regida por princípios fundamentais que atingem todos os entes da Federação: União, estados, municípios e o Distrito
Federal. Com relação a esse assunto, julgue o item subsecutivo. Apesar
de o princípio da moralidade exigir que os atos da administração pública
sejam de ampla divulgação, veda-se a publicidade de atos que violem a
vida privada do cidadão. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: STJ
Julgue o item que se segue à luz dos princípios do direito administrativo.
Em um Estado democrático de direito, deve-se assegurar o acesso amplo às informações do Estado, exigindo-se, com amparo no princípio da
publicidade,absoluta transparência, sem espaço para excepcionalidades
no âmbito interno. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: FUB
Julgue o item subsecutivo, de acordo com os princípios que compõem o
direito administrativo brasileiro. Os atos administrativos se aperfeiçoam
pela publicidade, sendo possível, em alguns casos, que sejam praticados
sob sigilo.
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: TCU
No que se refere aos princípios e conceitos da administração pública e
aos servidores públicos, julgue o próximo item. Se for imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado, será permitido o sigilo dos atos
administrativos.
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANTAQ
Com relação à administração pública e seus princípios fundamentais, julgue os próximos itens. O princípio da publicidade está relacionado à exigência de ampla divulgação dos atos administrativos e de transparência
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da administração pública, condições asseguradas, sem exceção, ao cidadão. Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
A respeito dos princípios administrativos, julgue os próximos itens. O
princípio da publicidade como valor republicano, assimilado de forma
crescente pela vida e pela cultura política, conforma o direito brasileiro a
imperativo constitucional de natureza absoluta, contra o qual não há exceção. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: TCU
No que se refere a ato administrativo, agente público e princípios da administração pública, julgue o próximo item. De acordo com entendimento
dominante, é legítima a publicação em sítio eletrônico da administração
pública dos nomes de seus servidores e do valor dos vencimentos e das
vantagens pecuniárias a que eles fazem jus. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-SC
Em relação aos consórcios públicos, aos princípios do direito administrativo e à organização da administração pública, julgue o item a seguir. De
acordo com a jurisprudência do STF, em exceção ao princípio da publicidade, o acesso às informações referentes às verbas indenizatórias recebidas para o exercício da atividade parlamentar é permitido apenas
aos órgãos fiscalizadores e aos parlamentares, dado o caráter sigiloso
da natureza da verba e a necessidade de preservar dados relacionados
à intimidade e à vida privada do parlamentar. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2013 Banca:
CESPE Órgão: STF
Com relação à responsabilidade civil do Estado e aos princípios da administração pública, julgue os itens subsequentes. A publicidade é fator
de eficácia e requisito de moralidade dos atos administrativos; entretanto,
a publicação de atos irregulares não os convalida.
Certo ou Errado?
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GABARITO: Certo
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-PA
No que se refere aos princípios da administração pública, julgue o item
subsequente. O princípio da eficiência norteia essencialmente a prestação de serviços públicos à coletividade, sem impactar, necessariamente, rotinas e procedimentos internos da administração. ·
Certo ou Errado?
GABARITO: Errado
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: TCU
No que se refere a ato administrativo, agente público e princípios da administração pública, julgue o próximo item. O princípio da eficiência, considerado um dos princípios inerentes à administração pública, não consta
expressamente na CF. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: TRE-GO
No que se refere ao regime jurídico-administrativo brasileiro e aos princípios regentes da administração pública, julgue o próximo item. O princípio da eficiência está previsto no texto constitucional de forma explícita.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: PGE-BA
Acerca do regime jurídico-administrativo e dos princípios jurídicos que
amparam a administração pública, julgue os itens seguintes. O atendimento ao princípio da eficiência administrativa autoriza a atuação de servidor público em desconformidade com a regra legal, desde que haja a
comprovação do atingimento da eficácia na prestação do serviço público
correspondente.
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: MEC
Os princípios do contraditório e da ampla defesa aplicam-se tanto aos
litigantes em processo judicial quanto aos em processo administrativo
Certo ou Errado?
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GABARITO: Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-PA
Com base no disposto nas súmulas do Supremo Tribunal Federal relativas a direito administrativo, julgue o item subsequente. Tratando-se de
processo administrativo disciplinar, se o acusado não tiver advogado,
deve ser providenciado umad hoc para formulação da sua defesa técnica, sob pena de nulidade do procedimento, por cerceamento de defesa.
·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANATEL
Um servidor, pregoeiro de determinado órgão público Federal, utilizavase da função para favorecer indevidamente um grupo de empresas nas
licitações realizadas pelo órgão. Por meio de auditoria interna, descobriuse o esquema fraudulento, e um processo administrativo disciplinar foi
instaurado para a apuração dos fatos e eventual responsabilização do
servidor. Com base nessa situação hipotética, julgue o próximo
item.Caso o servidor não constitua advogado para sua defesa no processo administrativo disciplinar, a autoridade instauradora do processo
deve designar outro ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: TC-DF
Suponha que um servidor público fiscal de obras do DF, no intuito de
prejudicar o governo, tenha determinado o embargo de uma obra de canalização de águas pluviais, sem que houvesse nenhuma irregularidade.
Em razão da paralisação, houve atraso na conclusão da obra, o que causou muitos prejuízos à população. Com base nessa situação hipotética,
julgue os itens que se seguem. A ausência de advogado para auxiliar o
servidor em sua defesa não é causa de nulidade do processo administrativo disciplinar.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MEC
Em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, é indispensável que o interessado seja representado, no curso de
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processo administrativo disciplinar, por advogado capaz de oferecer defesa técnica. Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano:
2013 Banca: CESPE Órgão: STF
No que se refere à administração pública e às normas constitucionais
que disciplinam o regime jurídico dos servidores públicos, julgue o item
seguinte. Tendo a CF assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório nos processos administrativos disciplinares, o STF considera que
a ausência de defesa técnica realizada por advogado gera nulidade
desse tipo de processo.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado ·
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Servidor da Câmara dos Deputados formulou pedido administrativo em
novembro de 2013 requerendo a anulação de ato administrativo de
agosto de 2007, que lhe aplicou pena de suspensão de sessenta dias.
Alegou cerceamento de defesa devido à ausência de defesa por advogado no processo originário. Sustentou, ainda, ilegalidade da oitiva de
testemunhas adicionais, nomeadas pelo presidente da comissão de processo administrativo disciplinar. O presidente, então, nomeou advogado
para acompanhar o trâmite do requerimento e defender, se necessário,
os seus procedimentos. O pedido de anulação da pena foi indeferido, sob
o argumento de prescrição. O servidor foi comunicado da decisão, intimado a recolher custas e honorários advocatícios e informado sobre a
necessidade de depósito prévio como condição de admissibilidade de
eventual recurso administrativo. Considerando a lei e a jurisprudência
acerca de processos administrativos, julgue os itens a seguir, a partir da
situação hipotética acima.Não se observa, na situação apresentada, violação a decisão do STF.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Servidor da Câmara dos Deputados formulou pedido administrativo em
novembro de 2013 requerendo a anulação de ato administrativo de
agosto de 2007, que lhe aplicou pena de suspensão de sessenta dias.
Alegou cerceamento de defesa devido à ausência de defesa por advogado no processo originário. Sustentou, ainda, ilegalidade da oitiva de
testemunhas adicionais, nomeadas pelo presidente da comissão de processo administrativo disciplinar. O presidente, então, nomeou advogado
para acompanhar o trâmite do requerimento e defender, se necessário,
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os seus procedimentos. O pedido de anulação da pena foi indeferido, sob
o argumento de prescrição. O servidor foi comunicado da decisão, intimado a recolher custas e honorários advocatícios e informado sobre a
necessidade de depósito prévio como condição de admissibilidade de
eventual recurso administrativo.
Considerando a lei e a jurisprudência acerca de processos administrativos, julgue os itens a seguir, a partir da situação hipotética acima. O prejuízo à ampla defesa ficou caracterizado no processo originário, configurando assim nulidade absoluta, que é imprescritível e insanável; daí o
equívoco da decisão administrativa ao sustentar prescrição. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
Uma empresa prestadora de serviço de terceirização de mão de obra
para a administração pública fechará as portas por problemas de caixa.
A decisão afetará milhares de empregados da prestadora lotados em diversos órgãos do governo federal, entre ministérios, agências reguladoras, autarquias e fundações. Conforme denúncia veiculada em jornal de
grande circulação, empregados da empresa lotados em vários órgãos da
administração direta e indireta não receberam o salário no mês passado. Com base nas informações acima, julgue o item a seguir. Rescindido o contrato com a administração pública, à empresa prestadora do
serviço de terceirização será concedido prazo de cinco dias úteis contados da intimação do ato de rescisão contratual para a apresentação de
recurso administrativo, exigindo-se depósito prévio para a admissibilidade do recurso.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: TC-DF
Julgue o item a seguir, relativo à responsabilidade civil do Estado, aos
serviços públicos e às organizações da sociedade civil de interesse público. De acordo com o princípio da continuidade, os serviços públicos,
compulsórios ou facultativos, devem ser prestados de forma contínua,
não podendo ser interrompidos mesmo em casos de inadimplemento do
usuário. Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Considerando que um usuário do serviço de energia elétrica fornecido
por empresa privada concessionária deixe de pagar as contas referentes
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aos três últimos meses, e tendo em vista aspectos diversos relacionados
a essa situação hipotética, julgue o item a seguir. Na hipótese considerada, em razão do inadimplemento por parte do usuário, a concessionária
está autorizada a suspender o fornecimento de energia elétrica para a
preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, sem que isso vulnere o princípio da continuidade dos serviços públicos. Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão: DPE-PE
Com base na jurisprudência do STJ, julgue o item seguinte. Segundo o
entendimento jurisprudencial dominante no STJ relativo ao princípio da
continuidade dos serviços públicos, não é legítimo, ainda que cumpridos
os requisitos legais, o corte de fornecimento de serviços públicos essenciais, em caso de estar inadimplente pessoa jurídica de direito público
prestadora de serviços indispensáveis à população.
Certo ou Errado?
GABARITO: Certo
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
A respeito dos princípios administrativos, julgue os próximos itens. O art.
37, caput, da Constituição Federal indica expressamente à administração
pública direta e indireta princípios a serem seguidos, a saber: legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, entre outros princípios não elencados no referido artigo. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANATEL
A respeito do direito de greve dos servidores públicos, julgue o item que
se segue, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal
(STF). É ilícita greve de servidores prestadores de serviços públicos essenciais. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: AGU
Julgue o item a seguir, referente a agentes públicos. De acordo com o
STF, embora exista a possibilidade de desconto pelos dias que não tenham sido trabalhados, será ilegal demitir servidor público em estágio
probatório que tenha aderido a movimento paredista.
Certo ou Errado?
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GABARITO: Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-SC
Julgue o item subsequente, relativos aos agentes públicos, à responsabilidade civil do Estado e à licitação. Conforme a jurisprudência do STJ,
no setor público, a deflagração do movimento grevista suspende o vínculo funcional e, por conseguinte, desobriga o poder público ao pagamento referente aos dias não trabalhados, podendo haver compensação
dos dias de greve. ·
Certo ou Errado?
GABARITO: Certo
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2013 Banca: CESPE Órgão: TRT - 17ª Região (ES)
Julgue os itens a seguir, com relação aos serviços públicos. O contrato
de concessão de serviço público poderá ser rescindido por iniciativa da
concessionária, sem intervenção judicial, no caso de inadimplemento
contratual pelo poder concedente, por período ininterrupto de noventa
dias. Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2013 Banca: CESPE
Órgão: FUNASA
Julgue o item a seguir com relação aos atos administrativos, ao processo
administrativo e aos poderes administrativos. Considere que um servidor
tenha sido demitido do serviço público por meio de ato de autoridade incompetente. Nessa situação, o ato administrativo poderá ser invalidado
tanto pela administração como pelo Poder Judiciário.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2013 Banca: CESPE
Órgão: FUNASA
Julgue os itens a seguir com relação aos atos administrativos, ao processo administrativo e aos poderes administrativos. Considere que um
servidor tenha sido demitido do serviço público por meio de ato de autoridade incompetente. Nessa situação, o ato administrativo poderá ser
invalidado tanto pela administração como pelo Poder Judiciário.
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
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Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2013 Banca: CESPE
Órgão: STF
Relativamente a ato administrativo, julgue os itens a seguir. Com base
no poder de autotutela, a administração pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais. Nesse caso,
a declaração de nulidade terá efeitos retroativos.
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TRE-GO
Acerca dos atos administrativos e do processo administrativo sob o regime da Lei n.º 9.784/1999, julgue o item a seguir. Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, a revogação de ato administrativo que já gerou efeitos concretos exige regular processo administrativo
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: SUFRAMA
Acerca do direito administrativo, julgue o item a seguir. O princípio administrativo da autotutela expressa a capacidade que a administração tem
de rever seus próprios atos, desde que provocada pela parte interessada,
independentemente de decisão judicial.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: FUB
No que concerne ao regime jurídico-administrativo, julgue o item subsequente. O princípio da segurança jurídica não se sobrepõe ao da legalidade, devendo os atos administrativos praticados em violação à lei, em
todo caso, ser anulados, a qualquer tempo.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: ANATEL
Julgue o item, a respeito de atos e processos administrativos. Atualmente, no âmbito federal, todo ato administrativo restritivo de direitos
deve ser expressamente motivado. ·
Certo ou Errado?
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GABARITO: Certo
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: SUFRAMA
O eventual indeferimento do referido pedido, assim como os demais
atos que neguem direitos à empresa, deverá ser necessariamente motivado.
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
A Constituição Federal de 1988 (CF) acolheu a garantia do devido processo legal, de origem anglo-saxônica, assegurando que a atuação da
administração pública seja realizada mediante “um processo formal regular para que sejam atingidas a liberdade e a propriedade de quem quer
que seja e a necessidade de que a administração pública, antes de tomar
as decisões gravosas a um dado sujeito, ofereça-lhe a possibilidade de
contraditório e ampla defesa, no que se inclui o direito a recorrer das decisões tomadas”. De acordo com a Lei n.º 9.784/1999, que regula o processo administrativo federal, é desnecessária a motivação dos atos administrativos discricionários, entretanto, uma vez expressa a motivação,
a validade desses atos fica vinculada aos motivos indicados como seu
fundamento.
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2016 Banca: CESPE
Órgão: TCE-PA
Considerando que servidor público de determinada autarquia federal tenha solicitado ao setor técnico daquela entidade a emissão de parecer
para subsidiar sua tomada de decisão, julgue o item a seguir, acerca dos
atos administrativos. Caso seja adotado como fundamento para a decisão, o referido parecer passará a integrar o ato administrativo decisório.
·
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANATEL
No que se refere ao processo administrativo, julgue o próximos item. Não
se admite em processo administrativo a motivação por referência, assim
entendida a que faz alusão aos fundamentos de pareceres ou de decisões anteriores.
Certo ou Errado?
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GABARITO: Errado
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANATEL
Cláudio requereu à ANATEL a revogação de autorização para a instalação de antena de telefonia móvel na região em que mora, sob o argumento de que a área onde o equipamento será instalado é densamente
povoada e a antena emite radiação nociva à saúde da população local.
Considerando essa situação hipotética, julgue o item que se segue.A autoridade competente tem o dever de emitir decisão, devidamente motivada, a respeito do requerimento de Cláudio, não sendo suficiente que a
motivação consista apenas de declaração de concordância com parecer
proferido pela área técnica da ANATEL.
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MEC
Com base na disciplina legal e na doutrina nacional acerca dos atos e
processos administrativos, julgue os próximos itens. A motivação do ato
administrativo deve ser explícita, clara e congruente, não sendo suficiente a declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: SUFRAMA
Acerca do direito administrativo, julgue o item a seguir. Considere a seguinte situação hipotética. Determinado servidor público teve seu pedido de férias negado pela chefia competente e, em que pese a possibilidade de indeferir a solicitação sem fundamentar sua decisão de forma
expressa, a autoridade competente o fez, sob o fundamento de falta de
pessoal na repartição.
Nessa situação hipotética, caso o servidor consiga provar que, em verdade, havia excesso de servidores onde trabalha, o referido ato será inválido. Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MDIC
Julgue os itens que se seguem, referentes à legislação administrativa e
à licitação pública. Um homem que, em dezembro de 2013, mediante
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aprovação em concurso público, tiver tomado posse em cargo regido
pelo regime estatutário poderá se aposentar, com proventos integrais e
paridade com os servidores ativos, em dezembro de 2023, caso possua,
nesse ano, cinquenta e cinco anos de idade e dez anos de serviço público
ininterrupto
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Em relação à administração pública indireta e seus temas correlatos, julgue os itens subsequentes. A vedação ao nepotismo no ordenamento
jurídico brasileiro, nos termos da súmula vinculante n.º 13/2008, ao não
se referir à administração pública indireta, excetua a incidência da norma
em relação ao exercício de cargos de confiança em autarquias.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Polícia Federal
Considerando que o DPF é órgão responsável por exercer as funções de
polícia judiciária da União, julgue os itens a seguir. Os atos praticados
pelos servidores do DPF estão sujeitos ao controle ministerial, mas não
ao do Tribunal de Contas da União, que é órgão auxiliar do Congresso
Nacional, ao qual compete julgar apenas os atos do presidente da República e demais agentes políticos.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: TJ-SE
No que se refere aos princípios que regem a administração pública, julgue os seguintes itens. Em consonância com os princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade, o STF, por meio da Súmula
Vinculante n.º 13, considerou proibida a prática de nepotismo na administração pública, inclusive a efetuada mediante designações recíprocas
— nepotismo cruzado.
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
A respeito dos princípios administrativos, julgue os próximos itens. O
princípio da impessoalidade é corolário do princípio da isonomia. ·
Certo ou Errado?
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GABARITO: Certo
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Polícia Federal
No que se refere ao regime jurídico administrativo, aos poderes da administração pública e à organização administrativa, julgue o item subsequente. Em face do princípio da isonomia, que rege toda a administração
pública, o regime jurídico administrativo não pode prever prerrogativas
que o diferenciem do regime previsto para o direito privado. Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2013 Banca:
CESPE Órgão: STF
No que se refere à administração pública e às normas constitucionais
que disciplinam o regime jurídico dos servidores públicos, julgue o item
seguinte. Considere que determinado ente da administração indireta do
qual Pedro é servidor tenha concedido, contrariamente à legislação, benefícios salariais a um grupo de servidores. Nessa situação, dados o princípio da isonomia e o respeito ao direito adquirido, Pedro fará jus aos
mesmos benefícios se provar que executa função similar àquela desempenhada pelo referido grupo de servidores.
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: STJ
A respeito da administração pública direta e indireta e de atos administrativos, julgue o item a seguir. A aplicação retroativa de nova interpretação dada a norma administrativa é admitida no processo administrativo.
·
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: FUB
Com base nas disposições das Leis n.os 9.784/1999 e 8.429/1992, julgue os itens subsequentes. Desde que garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, a autoridade poderá decidir pela aplicação
retroativa de nova interpretação a norma administrativa se essa interpretação melhor garantir o atendimento do fim público a que se dirige.
Certo ou Errado?
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GABARITO: Errado

Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: FUB
No que concerne ao regime jurídico-administrativo, julgue o item subsequente. A proteção da confiança, desdobramento do princípio da segurança jurídica, impede a administração de adotar posturas manifestadamente contraditórias, ou seja, externando posicionamento em determinado sentido, para, em seguida, ignorá-lo, frustrando a expectativa dos
cidadãos de boa-fé.
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Princípios da Administração Pública Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-PA
No que se refere aos princípios da administração pública, julgue o item
subsequente. O princípio da precaução impõe à administração, diante de
situações e ações que envolvam risco, a adoção de medidas preventivas
contra a ocorrência de dano para a coletividade. ·
Certo ou Errado?
GABARITO: Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ICMBIO
No que diz respeito à organização administrativa, julgue os itens subsecutivos. A administração pública direta é composta por entidades autônomas, com natureza de direito público ou privado, como as fundações
públicas e também as empresas públicas
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: STJ
Julgue o item a seguir, acerca dos conceitos de Estado, governo e administração pública. A Presidência da República integra a administração
pública federal direta.
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
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Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TRE-GO
Um candidato a deputado estadual ajuizou ação pleiteando a anulação
de decisão administrativa que desaprovou suas contas como prefeito. O
órgão indicado como réu na ação considerou irregular a delegação de
permissão de serviço público com base em tomada de preços. O candidato autor da ação apontou suposto excesso de poder e nulidades na
decisão. Com referência a essa situação hipotética, julgue o seguinte
item.Nessa situação, houve erro na indicação do réu da ação.
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: STJ
A respeito da organização administrativa do Estado e do ato administrativo, julgue o item a seguir. O princípio da especialidade na administração
indireta impõe a necessidade de que conste, na lei de criação da entidade, a atividade a ser exercida de modo descentralizado.
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANTAQ
Acerca da organização da administração pública, julgue o item seguinte.
As entidades administrativas, como as autarquias, são pessoas jurídicas
de direito público interno, detentoras de autonomia política e financeira e
de autorregulação.
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-PA
Com fundamento nos conceitos e na legislação a respeito de controle na
administração pública, julgue o item a seguir. O controle exercido sobre
as entidades da administração indireta é de caráter essencialmente finalístico, pois elas não estão sujeitas à subordinação hierárquica, embora
tenham de se enquadrar nas políticas governamentais e atuar em consonância com as disposições de seus estatutos. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
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Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: AGU
Com relação ao controle da administração pública e à responsabilidade
patrimonial do Estado, julgue o seguinte item. Em consonância com o
entendimento do STF, os serviços sociais autônomos estão sujeitos ao
controle finalístico do TCU no que se refere à aplicação de recursos públicos recebidos. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Em relação ao controle dos atos administrativos, julgue os itens seguintes. Havendo suspeita de desvio de verbas em projeto realizado por determinada sociedade de economia mista, essa sociedade estará sujeita
à supervisão ministerial, embora seja pessoa jurídica de direito privado.
·
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANATEL
Acerca das agências reguladoras no Brasil, julgue o item que se segue.
No Brasil, as agências reguladoras, assim como o Banco Central, são
dotadas de autonomia operacional e independência em relação aos poderes do Estado.
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Organização Administrativa Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: TRE-GO
Acerca dos conceitos ligados à organização administrativa, julgue o item
seguinte. A descentralização é caracterizada pela distribuição de competência de forma externa, ou seja, de uma pessoa jurídica para outra
criada para esse fim específico, o que resulta em uma relação hierárquica
entre elas.
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
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No que diz respeito ao controle da administração pública, julgue
o item subsecutivo. Todas as entidades da administração pública indireta submetem-se, em alguma medida, a controle estatal, interno e externo.
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2013 Banca: CESPE
Órgão: TRT - 17ª Região (ES)
Em relação aos poderes administrativos, à organização do Estado e aos
atos administrativos, julgue os itens seguintes. Considere que, no exercício do poder discricionário, determinada autoridade indique os motivos
fáticos que justifiquem a realização do ato. Nessa situação, verificandose posteriormente que tais motivos não existiram, o ato administrativo
deverá ser invalidado.
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: MPU
Julgue o item a seguir, de acordo com o regime jurídico das autarquias.
Autarquia é entidade dotada de personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa e financeira, não sendo possível que a lei institua
mecanismos de controle da entidade pelo ente federativo que a criou. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Bens Públicos Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão:
Câmara dos Deputados
Acerca do regime jurídico dos bens públicos, julgue o próximo item. São
públicos os bens pertencentes aos entes da administração direta e indireta. Certo ou Errado?
GABARITO: Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MTE
O Decreto n.º 5.063/2004 aprovou a estrutura regimental do MTE, órgão
vinculado à administração federal. Compõem sua estrutura as superintendências regionais do trabalho e emprego, a Fundação Jorge Duprat
Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO),
entidade vinculada, dotada de personalidade jurídica própria. Considerando as informações acima, julgue os próximos itens acerca da organização administrativa do Estado.As empresas públicas são entidades integrantes do quadro da administração direta dotadas de personalidade
jurídica própria. ·
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Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MTE
A FUNDACENTRO compõe a administração indireta da União. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: SUFRAMA
Com relação a organização administrativa e licitação, julgue o item a seguir. As agências reguladoras, por atuarem na regulação do mercado,
são consideradas entidades paraestatais que atuam em colaboração
com o Estado. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-PA
A respeito da administração direta e indireta e da centralização e da descentralização administrativa, julgue o item seguinte. A centralização consiste na execução das tarefas administrativas pelo próprio Estado, por
meio de órgãos internos integrantes da administração direta. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TRE-GO
Acerca dos conceitos ligados à organização administrativa, julgue o item
seguinte. Na desconcentração, há divisão de competências dentro da estrutura da entidade pública com atribuição para desempenhar determinada função. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: TC-DF
A respeito da organização administrativa, julgue os próximos itens. Configura hipótese de descentralização administrativa a criação de uma
eventual Secretaria de Estado de Aquisições do DF.
Certo ou Errado?
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GABARITO: Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MTE
A criação do MTE e das superintendências regionais do trabalho e emprego caracteriza a utilização da técnica denominada desconcentração
administrativa.
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: CADE
Acerca de organização administrativa e ato administrativo, julgue o item
a seguir. existência de diversos ministérios, com atribuições distintas,
constitui exemplo de descentralização administrativa.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: SUFRAMA
Com relação aos sujeitos que exercem a atividade administrativa, julgue
os itens abaixo. Desconcentração administrativa é a distribuição de competências entre órgãos de uma mesma pessoa jurídica.
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
No que diz respeito à administração pública federal, sua estrutura, características e descrição, julgue o próximo item. As secretarias, dentro da
administração direta, executam suas tarefas de forma centralizada. Certo
ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Desconcentração e Descentralização
Administrativa Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Julgue o próximo item , relativo aos serviços públicos. A criação de uma
nova pessoa jurídica, mediante a transferência de hierarquia e a manutenção do controle por quem gerou a nova pessoa jurídica, caracteriza a
técnica administrativa denominada de desconcentração.
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Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: DPU
Acerca da organização da administração pública federal, julgue o item
abaixo.
Considera-se desconcentração a transferência, pela administração, da
atividade administrativa para outra pessoa, física ou jurídica, integrante
do aparelho estatal. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANTAQ
Com relação à administração pública e seus princípios fundamentais,
julgue os próximos itens.Os órgãos administrativos são pessoas jurídicas
de direito público que compõem tanto a administração pública direta
quanto a indireta. ·
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MDIC
Acerca da organização administrativa e dos atos administrativos, julgue
os itens a seguir. Se, em razão do grande número de contratações realizadas pela União, for criado um Ministério de Aquisições, ter-se-á,
nessa situação, exemplo do fenômeno denominado desconcentração administrativa. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2013
Banca: CESPE Órgão: STF
No que se refere à organização da administração pública, julgue os itens
subsecutivos. Em se tratando de desconcentração, as atribuições são
repartidas entre órgãos públicos pertencentes a uma única pessoa jurídica, como acontece, por exemplo, com a organização do Poder Judiciário em tribunais, que são órgãos públicos desprovidos de personalidade
jurídica própria.
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
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Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-PA
Com relação à organização administrativa e às licitações, julgue o próximo item. Em razão da complexidade das atividades incumbidas à administração pelas normas constitucionais e infralegais, existem, nos estados, diversas secretarias de estado com competências específicas, notadamente em função da matéria. Essa distribuição de atribuições denomina-se descentralização administrativa.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: DPU
A respeito da centralização, descentralização, concentração e desconcentração e da organização administrativa da União, julgue o item subsequente. A desconcentração de serviços é caracterizada pelas situações em que o poder público cria, por meio de lei, uma pessoa jurídica e
a ela atribui a execução de determinado serviço
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: DPU
A respeito da centralização, descentralização, concentração e desconcentração e da organização administrativa da União, julgue o item subsequente. Se determinada atribuição administrativa for outorgada a órgão público por meio de uma composição hierárquica da mesma pessoa
jurídica, em uma relação de coordenação e subordinação entre os entes,
esse fato corresponderá a uma centralização.
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2013
Banca: CESPE Órgão: TRT - 17ª Região (ES)
Acerca de administração descentralizada, julgue o item abaixo. A administração descentralizada caracteriza-se pela distribuição de competências no interior de uma mesma pessoa jurídica, de modo a permitir um
desempenho mais adequado das atribuições administrativas. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
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Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2013
Banca: CESPE Órgão: STF
Acerca da organização administrativa do Estado, julgue os itens a seguir. Ao criar uma autarquia responsável pela política de saneamento
básico, que integrará a administração indireta estadual, o governo de determinado estado da Federação estará, então, promovendo a desconcentração administrativa. Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-PA
A respeito da administração direta e indireta e da centralização e da descentralização administrativa, julgue o item seguinte. A descentralização
administrativa pressupõe a transferência, pelo Estado, da execução de
atividades administrativas a determinada pessoa, sempre que o justificar
o princípio da eficiência.
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: MPU
Julgue o item a seguir, referente às autarquias federais. A criação de autarquia é uma forma de descentralização por meio da qual se transfere
determinado serviço público para outra pessoa jurídica integrante do aparelho estatal. ·Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Polícia Federal
No que se refere ao regime jurídico administrativo, aos poderes da administração pública e à organização administrativa, julgue o item subsequente. Configura descentralização administrativa o ato de criação, pela
administração direta, de órgão público para a distribuição interna de determinada atribuição.
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Polícia Federal
A instituição de órgão próprio para exercer as atribuições de polícia judiciária no âmbito da União é exemplo de descentralização administrativa.
Certo ou Errado?
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GABARITO: Errado

Direito Administrativo Parcerias público-privadas Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: MEC
A parceria público-privada é firmada mediante contrato administrativo de
concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa, o qual pode ter
por objeto a prestação de serviço público à população de forma desconcentrada, independentemente da cobrança de tarifas aos usuários.
Certo ou Errado?
GABARITO: Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANTAQ
Acerca da organização da administração pública, julgue o item seguinte.
A distribuição de competências entre os órgãos de uma mesma pessoa
jurídica denomina-se desconcentração, podendo ocorrer em razão da
matéria, da hierarquia ou por critério territorial.
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Julgue o próximo item , relativo aos serviços públicos. A criação de uma
sociedade de economia mista por uma unidade da Federação é exemplo
de descentralização por serviços. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: Caixa
Julgue os itens a seguir, referentes a serviços públicos, concessões, permissões e autorizações públicas. Suponha que a administração pública
direta, após regular licitação, tenha transferido temporariamente a execução de determinado serviço público a empresa privada. Nessa situação, está caracterizado o fenômeno da prestação de serviço público por
outorga. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
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Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: MPOG
A Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), órgão integrante da estrutura administrativa da União. Considerando essas informações, julgue o
próximo item. A criação da ENAP constitui típica descentralização de
competência por meio de delegação do serviço a um ente colaborador.
·
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Polícia Federal
A transferência, mediante ato administrativo, da execução de determinado serviço público a uma autarquia configura descentralização administrativa por outorga.
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MTE
A respeito da organização administrativa e dos atos administrativos, julgue os itens subsecutivos. Ocorre o fenômeno de descentralização por
serviços quando, por exemplo, no âmbito do MTE, cria-se um novo órgão
e a ele são transferidas determinadas competências para a execução de
serviços públicos.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Considerando que um usuário do serviço de energia elétrica fornecido
por empresa privada concessionária deixe de pagar as contas referentes
aos três últimos meses, e tendo em vista aspectos diversos relacionados
a essa situação hipotética, julgue o item a seguir. Na situação considerada, a concessionária, pessoa jurídica de direito privado, fornece serviço
público por descentralização negocial, mas o Estado detém a titularidade
e o controle do serviço.
Certou ou Errado?

GABARITO:Certo

39

Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão: TRE-GO
Determinado ente da administração pública deseja realizar procedimento
licitatório para a contratação de serviços de segurança patrimonial armada para seu edifício sede. Considerando essa situação hipotética, julgue o próximo item.A contratação dos serviços pretendidos constitui
forma descentralizada de execução de serviços públicos, por delegação,
na modalidade terceirização.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: Caixa
Julgue os itens a seguir, referentes a serviços públicos, concessões, permissões e autorizações públicas. Ao conceder serviço público, o poder
público concedente só transfere ao concessionário a execução do serviço, continuando titular do serviço concedido, o que lhe permite dele dispor de acordo com o interesse público
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: TJ-SE
Com relação à organização administrativa e à administração direta e indireta, julgue os seguintes itens. Verifica-se a descentralização por colaboração quando o poder público, por meio de contrato ou ato administrativo unilateral, transfere a titularidade e a execução de determinado serviço público a pessoa jurídica de direito privado. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
No que diz respeito ao controle da administração pública, julgue
o item subsecutivo. As autarquias territoriais não detêm autonomia política
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: INSS
Conforme o Decreto n.º 7.556/2011, o INSS é uma autarquia federal vinculada ao MPS e tem por finalidade promover o reconhecimento de direito ao recebimento de benefícios administrados pela previdência social,
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assegurando agilidade e comodidade aos seus usuários e ampliação do
controle social. Considerando essa informação, julgue o item seguinte,
acerca da administração direta e indireta.Os institutos da desconcentração e da descentralização, essenciais à organização e repartição de
competências da administração pública, podem ser exemplificados, respectivamente, pela relação entre o MPS e a União e pela vinculação entre o INSS e o MPS. Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Com referência à organização administrativa da União, julgue o item seguinte. A descentralização da administração pública será administrativa
se o ente descentralizado tiver atribuições e competências não decorrentes das atribuições do ente central, como é o caso do governo do DF em
relação à União. Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ICMBIO
No que diz respeito à legislação administrativa, julgue os itens subsecutivos. Existem órgãos da administração direta atuando na administração
federal, estadual e municipal. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2013
Banca: CESPE Órgão: TRT - 17ª Região (ES)
Considere que a União, mediante decreto, crie uma secretaria vinculada
ao Ministério dos Esportes, com prazo de extinção definido e com competência para atuar nos grandes eventos esportivos que ocorrerão no
Brasil nos próximos anos. Com base nessa situação hipotética, julgue os
itens subsequentes. A referida secretaria será considerada um órgão
simples, em razão de seu caráter transitório.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: MPOG
A Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), órgão integrante da estrutura administrativa da União. Considerando essas informações, julgue o
próximo item. Por meio da técnica denominada desconcentração, poderá
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o presidente da República, utilizando-se de decreto, criar dois novos ministérios e repartir entre eles as competências do MP, desde que não
haja aumento de despesa. Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Com relação aos poderes administrativos e os serviços públicos, julgue
os itens que se seguem. Havendo dificuldade na aplicação de lei editada
pelo Poder Legislativo que trate de matéria na área de saúde, o presidente da República poderá, dado seu poder regulamentar, editar decreto
para complementar e garantir o efetivo cumprimento do ato legislativo.
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: DPU
Acerca da gestão de contratos, julgue o item subsecutivo. Órgãos e entidades públicos, tanto da administração direta quanto da indireta, podem
aumentar a sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira mediante
contratos firmados, conforme previsão legal.
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: TC-DF
A respeito da organização administrativa, julgue os próximos itens. Os
municípios, assim como os estados-membros, poderão ter sua administração indireta, em razão da autonomia a eles conferida pela CF. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MDIC
A respeito de responsabilidade civil do Estado, dos serviços públicos e
da organização administrativa, julgue os próximos itens. Embora nos municípios haja apenas administração direta, nos estados, em razão da autonomia dada pela Constituição Federal de 1988 (CF), pode haver administração indireta. Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-PA
A respeito da administração direta e indireta e da centralização e da descentralização administrativa, julgue o item seguinte. Compõem a administração indireta os órgãos públicos internos, as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
A respeito da administração direta e indireta, julgue o item a seguir. As
fundações públicas de personalidade jurídica de direito público, na área
federal, são entidades da administração direta. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ICMBIO
No que diz respeito à legislação administrativa, julgue os itens subsecutivos. As autarquias integram a administração indireta e, por isso, não
possuem patrimônio.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: TC-DF
Com relação ao direito administrativo, julgue os itens subsequentes. Em
virtude do princípio da reserva legal, a criação dos entes integrantes da
administração indireta depende de lei específica ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Em relação à administração pública indireta e seus temas correlatos, julgue os itens subsequentes. As autarquias só podem ser criadas por lei.
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
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Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: CADE
No que se refere às autarquias, julgue o item abaixo. Para a criação de
uma autarquia, é necessária lei que autorize a sua instituição, seguida do
registro do ato constitutivo no órgão competente ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: PGE-BA
Desde que presentes a relevância e urgência da matéria, a criação da
autarquia pode ser autorizada por medida provisória, devendo, nesse
caso, ser providenciado o registro do ato constitutivo na junta comercial
competente. Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano:
2014 Banca: CESPE Órgão: ANTAQ
Acerca da organização da administração pública, julgue o item seguinte. Para a criação de entidades da administração indireta, como sociedades de economia mista, empresas públicas e organizações sociais, é necessária a edição de lei formal pelo Poder Legislativo. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MEC
Os princípios da administração pública estão previstos, de forma expressa ou implícita, na CF e, ainda, em leis ordinárias. Esses princípios,
que consistem em parâmetros valorativos orientadores das atividades do
Estado, são de observância obrigatória na administração direta e indireta
de quaisquer dos poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios. Acerca desses princípios e da organização administrativa do Estado, julgue os itens a seguir. A empresa pública somente pode ser criada
por lei específica, com personalidade jurídica de direito público e adotando quaisquer formas societárias admitidas pelo Direito.
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-PA
A respeito da administração direta, indireta e fundacional, julgue o item a
seguir. As autarquias e as empresas públicas integram a administração
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indireta e assemelham-se quanto ao modo de criação e ao regime jurídico, pois a criação de ambas depende de autorização legislativa e ambas submetem-se tanto ao regime público como ao regime privado. ·
Certo o Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANTAQ
No tocante ao controle da administração pública, julgue o item subsecutivo. O controle administrativo exercido com base na hierarquia denomina-se supervisão ministerial. ·
Certo o Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ICMBIO
No que diz respeito à organização administrativa, julgue os itens subsecutivos. O ICMBio, como entidade da administração pública indireta, é
uma autarquia em regime especial, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, sem autonomia administrativa e com dever de subordinação hierárquica aos órgãos da administração pública direta.
Certo o Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MEC
No âmbito federal, as autarquias são entes da administração indireta dotados de personalidade jurídica própria e criados por lei para executar
atividades típicas da administração. Essas entidades sujeitam-se à supervisão ministerial, mas não se subordinam hierarquicamente ao ministério correspondente. ·
Certo o Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Desconcentração e Descentralização
Administrativa Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão: STJ
No tocante aos poderes administrativos, julgue o seguinte item. A relação
entre a administração direta e as entidades que integram a administração
indireta pressupõe a existência do poder hierárquico entre ambas.
Certo o Errado?

GABARITO: Errado
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Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2013
Banca: CESPE Órgão: FUNASA
Com referência à organização da administração federal, julgue o item
abaixo. O ministro de Estado da Saúde é responsável, perante o presidente da República, pela supervisão da FUNASA, visando, entre outros
objetivos, o fortalecimento do sistema do mérito. ·
Certo o Errado?

GABARITO: Correto
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2013
Banca: CESPE Órgão: TRT - 17ª Região (ES)
Em relação aos poderes administrativos, à organização do Estado e aos
atos administrativos, julgue os itens seguintes. Entre as entidades da administração indireta e os entes federativos que as instituíram ou que autorizaram sua criação inexiste relação de subordinação, havendo entre
eles relação de vinculação que fundamenta o exercício do controle finalístico ou tutela.
Certo o Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: PGE-BA
Ao secretário estadual de finanças é permitido delegar, por razões técnicas e econômicas e com fundamento no seu poder hierárquico, parte de
sua competência a presidente de empresa pública, desde que o faça por
meio de portaria. Ao secretário estadual de finanças é permitido delegar,
por razões técnicas e econômicas e com fundamento no seu poder hierárquico, parte de sua competência a presidente de empresa pública,
desde que o faça por meio de portaria.
Certo o Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: STJ
A respeito da administração pública direta e indireta e de atos administrativos, julgue o item a seguir. É defesa aos Poderes Judiciário e Legislativo a criação de entidades da administração indireta, como autarquias
e fundações públicas.
Certo o Errado?

GABARITO: Certo
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Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Em todas as disciplinas jurídicas, a terminologia é essencial à correção
e à elaboração conceitual. No direito administrativo, o correto emprego
terminológico é, no mesmo sentido, capital à idoneidade formal dos atos
administrativos, pelo que deve ser objeto de constante consideração e
rigor. Com relação à terminologia do direito administrativo, julgue os seguintes itens. Autarquias são entidades criadas para desenvolver atividades que não exijam execução por órgãos portadores de natureza jurídica
de direito público.
Certo o Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: MPOG
A organização administrativa do Estado é de fundamental importância à
capacidade do poder público de responder às demandas da sociedade
de maneira eficiente. No que diz respeito à administração, julgue o item
subsecutivo. Situação hipotética: Necessidades operacionais fizeram
que o governo encaminhasse ao Congresso Nacional um projeto de lei
específico que autorizasse a criação de uma nova agência reguladora,
sob a forma de autarquia.Assertiva: Nessa situação, após a aprovação,
o Poder Executivo deverá realocar temporariamente servidores de outros
órgãos para que possa, por meio de decreto, criar, então, a autarquia em
questão. Certo o Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Acerca da organização administrativa e dos agentes públicos, julgue os
itens seguintes. Lei não pode criar autarquia cujo objeto seja a prestação
de apoio geral a projetos de Estado, ainda que o objetivo seja prestar
apoio a vários pequenos programas de governo da União ligados a diversas áreas, tendo em vista a falta de precisão do objeto de sua atuação.
Certo o Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-PA
Julgue o próximo item, relativo à legislação administrativa. Como é uma
autarquia do tipo especial, a Agência de Regulação e Controle de Servi-
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ços Públicos do Estado do Pará (ARCON–PA), criada por lei para fiscalizar e regular a prestação dos serviços públicos concedidos, não possui
autonomia financeira nem administrativa. ·
Certo o Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: DPU
Uma autarquia federal, desejando comprar um bem imóvel — não enquadrado nas hipóteses em que a licitação é dispensada, dispensável ou
inexigível — com valor de contratação estimado em R$ 50.000,00, efetuou licitação na modalidade concorrência. Considerando a situação descrita, julgue os itens a seguir, acerca da organização administrativa da
União, das licitações e contratos administrativos e do disposto na Lei n.º
8.112/1990.É prerrogativa da referida autarquia, que certamente foi criada por meio de lei específica, a impenhorabilidade dos seus bens. Certo
o Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2013
Banca: CESPE Órgão: TRT - 17ª Região (ES)
A respeito do procedimento administrativo, do controle judicial da administração pública e da responsabilidade civil do Estado, julgue os itens
seguintes.
Caso uma empresa pública federal não tenha recursos suficientes para
o adimplemento de indenização derivada da prática de ato ilícito, a União
responderá subsidiariamente pela referida obrigação.
Certo o Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANTAQ
Julgue o próximo item, acerca das agências reguladoras e das teorias da
regulação. A criação das agências reguladoras advém da política econômica adotada no Brasil na década de 90 do século XX, quando ocorreram privatizações decorrentes do Plano Nacional de Desestatização.
Certo o Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANATEL
Acerca das agências reguladoras no Brasil, julgue o item que se segue.
As agências reguladoras no Brasil foram criadas no governo Collor como
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instrumentos do Poder Executivo para minimizarem os problemas econômicos relacionados à prestação dos serviços públicos. ·
Certo o Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-PA
A respeito da administração direta, indireta e fundacional, julgue o item a
seguir. Agências reguladoras federais, como a Agência Nacional de
Energia Elétrica, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Agência
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, embora possuam
características especiais conferidas pelas leis que as criaram, são consideradas autarquias.
Certo o Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Com relação à execução direta e indireta, à concessão, à permissão e à
autorização de serviços públicos, julgue o item a seguir. As agências
reguladoras são órgãos pertencentes à administração pública direta.
Certo o Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TCU
Considerando aspectos diversos relacionados à administração pública,
julgue o item. As agências reguladoras constituem instrumento de intervenção estatal direta no domínio econômico, uma vez que impõem comportamentos definidos pela autoridade do Estado.
Certo o Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANTAQ
Acerca dos órgãos reguladores no Brasil, julgue o item a seguir. A autonomia funcional concedida por lei às agências reguladoras resulta em
processo decisório que reflete as demandas políticas de curto prazo.
·
Certo o Errado?
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GABARITO: Errado

Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
A respeito de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas
de direito privado vinculadas à administração pública, julgue próximo
item. Uma agência reguladora exerce funções executivas, normativas e
judicantes de Estado, não desempenhando funções de governo. ·
Certo o Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANTAQ
Em relação à organização administrativa do Estado brasileiro, julgue o
item a seguir. O poder normativo das agências reguladoras, cujo objetivo
é atender à necessidade crescente de normatividade baseada em questões técnicas com mínima influência política, deve estar amparado em
fundamento legal. Certo o Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANTAQ
Julgue o item subsecutivo, com relação às agências reguladoras. A função normativa das agências reguladoras se equipara à função regulamentar do chefe do Poder Executivo de complementação das leis. ·
Certo o Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANTAQ
Julgue o item subsecutivo, com relação às agências reguladoras. Não
caracteriza violação ao princípio da legalidade a edição, pela agência reguladora, de atos de condicionamento ou de restrição de direitos para o
cumprimento de obrigação disposta em lei. ·
Certo o Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANTAQ

50

Julgue o item subsecutivo, com relação às agências reguladoras. As
agências reguladoras exercem função normativa primária, observadas as
normas hierarquicamente superiores.
Certo o Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2013
Banca: CESPE Órgão: STF
Acerca da organização administrativa do Estado, julgue os itens a seguir. As fundações de direito público somente podem ser criadas por lei,
pois essa é a regra para o surgimento de pessoas jurídicas de direito
público. Certo o Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: TJ-SE
Com relação à organização administrativa e à administração direta e indireta, julgue os seguintes itens. Pode ser qualificada como agência executiva a autarquia que tenha plano estratégico de reestruturação e de
desenvolvimento institucional em andamento e que celebre contrato de
gestão com órgão do governo federal. ·
Certo o Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
A respeito de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas
de direito privado vinculadas à administração pública, julgue próximo
item. Uma autarquia que possuir um contrato de gestão com ente da
administração direta e anteriormente já tiver um plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento institucional em andamento poderá se
qualificar como uma agência executiva.
Certo o Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
No que se refere aos contratos de gestão, julgue o item seguinte. Durante
a execução de contrato de gestão, a organização receberá a sua contraprestação em função do atingimento da meta de desempenho fixada, e
não das atividades realizadas.
Certo o Errado?
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GABARITO:Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Acerca da organização administrativa e dos agentes públicos, julgue os
itens seguintes. Considere que a União tenha decidido criar uma entidade para fiscalizar e controlar a prestação de serviços públicos por particulares em eventos que envolvam a consecução dos Jogos Olímpicos
de 2016. Nessa situação hipotética, a União deverá criar, mediante lei
específica, uma agência executiva.
Certo o Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
No que concerne à reforma administrativa que regulamentou os contratos
de gestão a serem firmados pela administração pública, julgue o item. A
reforma administrativa permitiu a ampliação da autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e das entidades da administração direta e indireta, mediante a celebração de contratos que tenham por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou a entidade, a
serem firmados entre seus administradores e o poder público. ·
Certo o Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TCE-RN
A cerca dos consórcios públicos e da administração pública em sentido
subjetivo, julgue o item a seguir. Existe a possibilidade de o consórcio
público ser instituído com personalidade jurídica de direito privado, hipótese em que possuirá natureza jurídica de associação
Certo o Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-SC
Em relação aos consórcios públicos, aos princípios do direito administrativo e à organização da administração pública, julgue o item a seguir. Os
consorciados de consórcio público respondem solidariamente pelas obrigações contraídas pelo consórcio, mas os agentes públicos incumbidos
da gestão do consórcio respondem pessoalmente pelas obrigações contraídas pelo consórcio público.
Certo o Errado?
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GABARITO:Errado

Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: MPU
Julgue o item a seguir, de acordo com o regime jurídico das autarquias. O instrumento adequado para a criação de autarquia é o decreto,
pois o ato é de natureza administrativa e de iniciativa privativa do chefe
do Poder Executivo. Certo o Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: CADE
Julgue os itens seguintes, com relação ao modelo racional-legal e ao paradigma pós-burocrático na administração pública. A atividade regulatória do Estado é voltada à defesa do interesse público, de modo a prevenir
e corrigir as falhas de mercado e atuar no domínio econômico de forma
indireta por meio das agências reguladoras.
Certo o Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: MPOG
A Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), órgão integrante da estrutura administrativa da União. Considerando essas informações, julgue o
próximo item. A criação de pessoa jurídica de direito privado integrante
da administração pública dá-se por meio da inscrição de seus atos constitutivos no registro público competente, desde que haja autorização legal. Certo o Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: MPOG
A respeito da administração pública indireta, julgue o item a seguir. As
fundações governamentais de direito público, embora não tenham de ser
criadas por leis específicas, devem ser instituídas, após autorização legal, por meio do registro de seus respectivos atos constitutivos no registro civil de pessoas jurídicas. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
A respeito da administração direta e indireta, julgue o item a seguir. As
fundações públicas, tanto as de direito público quanto as de direito privado, são necessariamente criadas por lei, devendo estar o patrimônio
delas vinculado a um fim específico. ·
Certo o Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TRE-GO
Acerca dos conceitos ligados à organização administrativa, julgue o item
seguinte. As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito público.
Certo o Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Caixa
Em relação à organização administrativa do estado brasileiro e aos princípios administrativos, julgue os itens a seguir Sendo o capital social das
empresas públicas integralmente público, a personalidade jurídica dessas empresas é de direito público. ·
Certo o Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: SUFRAMA
Com relação aos sujeitos que exercem a atividade administrativa, julgue
os itens abaixo. Empresa pública e sociedade de economia mista são
entidades da administração indireta com personalidade jurídica de direito
privado .Certo o Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Polícia Federal
No que se refere ao regime jurídico administrativo, aos poderes da administração pública e à organização administrativa, julgue o item subsequente. São características das sociedades de economia mista: criação
autorizada por lei; personalidade jurídica de direito privado; sujeição ao
controle estatal; estruturação sob a forma de sociedade anônima.
Certo o Errado?

GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
A respeito de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas
de direito privado vinculadas à administração pública, julgue próximo
item. Uma empresa pública consiste em uma entidade de direito privado
em que pelo menos 51% do seu capital pertence à administração pública
Certo o Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: TJ-SE
No que concerne às regras e aos princípios específicos que regem a atuação da administração pública, julgue os itens subsequentes. As empresas públicas se diferenciam das sociedades de economia mista, entre
outros fatores, pela forma jurídica e de constituição de seu capital social.
Certo o Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
A respeito de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas
de direito privado vinculadas à administração pública, julgue próximo
item. A exploração de atividade econômica pela administração pública
requer a instituição de uma autarquia. ·
Certo o Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: DPU
Em relação à administração pública direta e indireta e às funções administrativas, julgue o item a seguir. Cria-se empresa pública e autoriza-se
seu imediato funcionamento por meio de publicação de lei ordinária específica. ·
Certo o Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-PA
Julgue o próximo item, relativo à legislação administrativa. As empresas
públicas, entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado,
cuja criação é autorizada por lei, possuem patrimônio próprio e podem
ser unipessoais ou pluripessoais.
Certo o Errado?
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GABARITO:Certo

Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: STJ
A respeito da organização administrativa do Estado e do ato administrativo, julgue o item a seguir. O simples fato de o poder público passar a
deter a maioria do capital social de uma empresa privada a transforma
em sociedade de economia mista, independentemente de autorização
legal. Certo o Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MDIC
Acerca da organização administrativa e dos atos administrativos, julgue
os itens a seguir. Adotando-se o critério de composição do capital, podem-se dividir as entidades que compõem a administração indireta em
dois grupos: um grupo, formado pelas autarquias e fundações públicas,
cujo capital é exclusivamente público; e outro grupo, constituído pelas
sociedades de economia mista e empresas públicas, cujo capital é formado pela conjugação de capital público e privado ·
Certo o Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TJ-DFT
A respeito das sociedades de economia mista, da convalidação de atos
administrativos, da concessão de serviços públicos e da desapropriação,
julgue o item a seguir. A criação, pela União, de sociedade de economia
mista depende de autorização legislativa. Autorizada, a sociedade deverá assumir a forma de sociedade anônima, e a maioria de suas ações
com direito a voto pertencerão à União ou a entidade da administração
indireta. ·
Certo o Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
No que diz respeito ao controle da administração pública, julgue o item
subsecutivo. Tanto na empresa pública, quanto na sociedade de economia mista, há derrogação apenas parcial do regime de direito público pelo
regime de direito privado. ·
Certo o Errado?
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GABARITO:Certo

Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
De acordo com os dispositivos legais que regulam as licitações públicas,
julgue o item a seguir. As empresas públicas e sociedades de economia
mista, que possuem personalidade jurídica de direito privado, estão desobrigadas de se submeter ao regime da Lei n.º 8.666/1993. ·
Certo o Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: PGE-BA
Considerando a necessidade de melhorar a organização da administrção
pública estadual, o governador da Bahia resolveu criar autarquia para
atuar no serviço público de educação e empresa pública para explorar
atividade econômica. Com base nessa situação hipotética, julgue os
itens que se seguem.Observados os princípios da administração pública,
a empresa pública pode ter regime específico de contratos e licitações,
sujeitando-se os atos abusivos praticados no âmbito de tais procedimentos licitatórios ao controle por meio de mandado de segurança. ·
Certo o Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: DPU
Em relação à administração pública direta e indireta e às funções administrativas, julgue o item a seguir. Em regra, as sociedades de economia
mista devem realizar concurso público para contratar empregados. ·
Certo o Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Com relação às empresas públicas e sociedades de economia mista
prestadoras de serviços públicos ou exploradoras de atividades econômicas, julgue o item que se segue. A sociedade de economia mista que
não honrar os compromissos assumidos junto aos seus fornecedores
não poderá pleitear a recuperação judicial ou extrajudicial.
Certo o Errado?

GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TJ-DFT
No que diz respeito à rescisão de contrato administrativo, ao tombamento
e à responsabilidade do Estado, julgue o próximo item. A teoria do risco
administrativo se apresenta como fundamento da responsabilidade objetiva do Estado. ·
Certo o Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: TC-DF
A respeito da organização administrativa, julgue os próximos itens. Ao
contrário das empresas públicas, em que o regime de pessoal é híbrido,
sendo permitida a vinculação de agentes tanto sob o regime celetista
quanto sob o estatutário, nas sociedades de economia mista, o vínculo
jurídico que se firma é exclusivamente contratual, sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho. ·
Certo o Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Com relação às empresas públicas e sociedades de economia mista
prestadoras de serviços públicos ou exploradoras de atividades econômicas, julgue o item que se segue. Os empregados de empresa pública
são, necessariamente, estatutários e os de sociedade de economia mista
celetistas, sendo necessária prévia aprovação em concurso público para
o ingresso em ambos os regimes. ·
Certo o Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Acerca da organização administrativa e dos agentes públicos, julgue os
itens seguintes. Ao contrário o que ocorre nas autarquias e fundações
públicas, entidades onde podem coexistir os regimes estatutário e contratual, nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista, o
vínculo jurídico que se firma com os trabalhadores é exclusivamente contratual, sob as normas da CLT. ·
Certo o Errado?

GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Polícia Federal
No que se refere a organização administrativa e a agentes públicos, julgue o item a seguir. O cargo de dirigente de empresa pública e de sociedade de economia mista é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Com relação às empresas públicas e sociedades de economia mista
prestadoras de serviços públicos ou exploradoras de atividades econômicas, julgue o item que se segue. Uma causa de descontinuidade de
fornecimento de insumos básicos para a atividade de uma sociedade de
economia mista sob o controle acionário da União deverá ser julgada pela
justiça federal.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Entidades paraestatais ou terceiro setor Ano:
2015 Banca: CESPE Órgão: TRE-GO
Acerca das entidades paraestatais e do terceiro setor, julgue o item seguinte. Entidades para estatais são pessoas jurídicas de direito público
ou privado que atuam ao lado do Estado, executando atividades de interesse público, porém não privativos do ente estatal
Certo o Errado?
GABARITO: Errado
Direito Administrativo Entidades paraestatais ou terceiro setor Ano:
2015 Banca: CESPE Órgão: FUB
A respeito da administração direta e indireta, julgue o item a seguir. Integram a administração federal indireta, entre outras entidades, os serviços sociais autônomos e as organizações sociais.
Certo o Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Entidades paraestatais ou terceiro setor Ano:
2014 Banca: CESPE Órgão: ANTAQ
Em relação à organização administrativa do Estado brasileiro, julgue o
item a seguir. As entidades que compõem o serviço social autônomo
prestam serviço público e, por isso, integram a administração pública indireta, estando sujeitas ao controle do tribunal de contas.
Certo o Errado?
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GABARITO:Errado

Direito Administrativo Entidades paraestatais ou terceiro setor Ano:
2014 Banca: CESPE Órgão: TC-DF
A respeito da organização administrativa, julgue os próximos itens. O
Serviço Social do Comércio, exemplo de entidade de direito privado que
atua em colaboração com o Estado, apesar de ter sido criado por lei, não
integra a administração indireta. ·
Certo o Errado?

GABARITO:Correto
Direito Administrativo Entidades paraestatais ou terceiro setor Ano:
2014 Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Com referência à organização administrativa da União, julgue o item seguinte. É classificada como integrante dos serviços sociais autônomos
uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada por autorização legislativa, cuja finalidade principal seja a de executar serviços
de utilidade pública para o benefício de grupos específicos, com custeio
por contribuições compulsórias.
Certo o Errado?

GABARITO:Certo

Direito Administrativo Entidades paraestatais ou terceiro setor Ano:
2015 Banca: CESPE Órgão: MPOG
A parceria entre o governo e a sociedade civil é um mecanismo versátil
para atuação do poder público nas demandas sociais. Com relação a
esse assunto, julgue o próximo item. Em relação às instituições que mantêm parcerias com o governo federal, o grupo das organizações da sociedade civil no país, em razão de sua natureza jurídica, é formado, majoritariamente, por organizações religiosas. ·
Certo o Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Entidades paraestatais ou terceiro setor Ano:
2014 Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
No que se refere aos contratos de gestão, julgue o item seguinte . Os
contratos de gestão, celebrados para a prestação de serviços não exclusivos do Estado, são estabelecidos por intermédio de parcerias com organizações sociais, que devem ser previamente qualificadas como organizações sociais pelo ministério responsável.
Certo o Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Entidades paraestatais ou terceiro setor Ano:
2014 Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
No que se refere aos contratos de gestão, julgue o item seguinte. Em
contrato de gestão celebrado por organização pública, os valores entre
as partes contratantes serão fixados por intermédio de processo licitatório, conforme legislação. ·
Certo o Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Entidades paraestatais ou terceiro setor Ano:
2014 Banca: CESPE Órgão: SUFRAMA
Acerca das agências reguladoras, organizações não governamentais
(ONGs) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIPs),
julgue os itens a seguir. Entre as finalidades das OSCIPs, inclui-se a de
exercer atividades de natureza privada com o apoio do Estado. Certo
o Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Entidades paraestatais ou terceiro setor Ano:
2015 Banca: CESPE Órgão: TCU
Com base no disposto na Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n.º
507/2011, julgue o item subsecutivo. O instrumento jurídico previsto
para transferência de recursos para organizações sociais de interesse
público denomina-se termo de parceria.
Certo o Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Entidades paraestatais ou terceiro setor Ano:
2014 Banca: CESPE Órgão: MTE
Com relação às organizações da sociedade civil de interesse público
(OSCIP), julgue os itens subsequentes. As OSCIPs podem cooperar com
o poder público prestando serviços intermediários de apoio a organizações sem fins lucrativos e a órgãos da administração pública que atuem
em áreas similares àquelas em que desenvolvem suas atividades,
sendo-lhes vedado executar diretamente projetos, programas e planos
de ação. ·
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Certo o Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Entidades paraestatais ou terceiro setor Ano:
2015 Banca: CESPE Órgão: TRE-GO
Acerca das entidades paraestatais e do terceiro setor, julgue o item seguinte. As organizações da sociedade civil de interesse público são pessoas jurídicas de direito privado que firmam contrato de gestão com o
poder público, com a finalidade de firmar parceria entre as partes, objetivando o fomento e a execução de atividades de interesse social, sem fins
lucrativos.
Certo o Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Entidades paraestatais ou terceiro setor Ano:
2014 Banca: CESPE Órgão: MTE
Acerca das organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP), julgue os itens a seguir. A entidade interessada em qualificar-se
como OSCIP deve preencher requisitos expressos em lei, como, por
exemplo, dar publicidade ao relatório anual de suas atividades e sujeitarse a auditorias externas independentes. ·
Certo o Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Entidades paraestatais ou terceiro setor Ano:
2016 Banca: CESPE Órgão: FUNPRESP-EXE
A FUNPRESP–EXE abriu um procedimento licitatório na modalidade de
concorrência para a contratação de uma empresa de consultoria especializada em políticas de assistência social, para prestar assessoramento
técnico especializado na área de previdência complementar.
O edital
de licitação foi inicialmente assinado pelo diretor de seguridade da fundação. Após a publicação do edital, descobriu-se que o instrumento de
delegação de competências ao diretor de seguridade não deixava claro
que ele poderia assinar editais de licitação, ainda que o regimento permitisse a delegação de tal competência, que, regimentalmente, é do diretor-presidente da fundação. Para evitar qualquer questionamento
nesse sentido, foi feita uma segunda publicação do edital, assinada pelo
diretor-presidente da FUNPRESP–EXE, simplesmente convalidando o
edital anterior. Após a publicação do ato de convalidação, o edital foi impugnado por um dos licitantes, a cooperativa OMEGACOOP. Em sua
impugnação, a OMEGACOOP informa que presta serviços de assistência social sem fins lucrativos, razão pela qual alega ter o direito de ser
tratada como uma OSCIP. Alega, ainda, ter experiência no mercado, pois
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já havia firmado termos de parceria com entes municipais para a prestação de serviço de assessoramento em políticas de assistência.8.666/1993. Defende, ainda, que por ser uma cooperativa, deveria ter
um tratamento diferenciado também em relação ao fornecimento de certidões e Com referência a essa situação hipotética, julgue o item a seguir.De acordo com a Lei n.º 9.790/1999, a OMEGACOOP não pode ser
qualificada como uma OSCIP. Documentação. ·
Certo o Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Entidades paraestatais ou terceiro setor Ano:
2014 Banca: CESPE Órgão: CADE
Acerca do terceiro setor e da responsabilidade civil do Estado, julgue os
itens subsequentes. Considere a seguinte situação hipotética. Otávio é
dirigente de cooperativa destinada à promoção de assistência social em
cuja estrutura há conselho administrativo, mas não conselho fiscal. Marcos é dirigente de fundação privada, sem fins lucrativos, destinada à promoção do voluntariado, em cujo organograma se encontra conselho fiscal, mas não conselho administrativo. Ambos os dirigentes buscam a
qualificação das referidas entidades como organizações da sociedade
civil de interesse público (OSCIP). Nessa situação, ambas as pessoas
jurídicas mencionadas estão legalmente impedidas de serem qualificadas como OSCIP ·
Certo o Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Entidades paraestatais ou terceiro setor Ano:
2014 Banca: CESPE Órgão: MTE
Acerca das organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP), julgue os itens a seguir. A celebração do termo de parceria, instrumento de comum acordo que discriminará os direitos, responsabilidades
e obrigações do poder público e das OSCIPs, deve ser precedida de consulta aos conselhos de políticas públicas das áreas correspondentes de
atuação existentes nos respectivos níveis de governo.
Certo o Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Entidades paraestatais ou terceiro setor Ano:
2014 Banca: CESPE Órgão: MTE
Com relação às organizações da sociedade civil de interesse público
(OSCIP), julgue os itens subsequentes. Servidores públicos podem participar da composição do conselho de uma OSCIP, sendo vedada, porém, a percepção de remuneração ou subsídio a qualquer título.
Certo o Errado?
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GABARITO:Certo

Direito Administrativo Entidades paraestatais ou terceiro setor Ano:
2014 Banca: CESPE Órgão: TC-DF
Julgue os itens a seguir, relativos à responsabilidade civil do Estado, aos
serviços públicos e às organizações da sociedade civil de interesse público. Compete ao Ministério da Justiça expedir certificado às entidades
interessadas em obter qualificação como organização da sociedade civil
de interesse público
Certo o Errado?

GABARITO:Certo

Direito Administrativo Entidades paraestatais ou terceiro setor Ano:
2014 Banca: CESPE Órgão: MTE
Acerca das organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP), julgue os itens a seguir. A qualificação de uma pessoa jurídica de
direito privado como OSCIP ocorre por meio de ato de ministro de Estado
ou titular de órgão supervisor, ou ainda pelo regulador da área de atividade correspondente ao seu objeto social.
Certo o Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Decreto nº 6.170-2007 - Transferência de Recursos da União mediante Convênios e Contratos de Repasse Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MTE
Julgue os itens a seguir, relativos às disposições do Decreto n.º
6.170/2007 e da Portaria Interministerial n.º 507/2011, que dispõem sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante
convênios e contratos de repasse. Se os recursos repassados por meio
de convênios tiverem previsão de uso em prazo igual ou superior a um
mês, eles deverão ser obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira pública federal ·
Certo o Errado?

GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Decreto nº 6.170-2007 - Transferência de Recursos da União mediante Convênios e Contratos de Repasse Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Caixa
Em relação às licitações, aos contratos administrativos e aos instrumentos congêneres, julgue os itens de 36 a 40. A celebração de contrato de
repasse — instrumento administrativo, de interesse recíproco, por meio
do qual se processa, por intermédio de instituição ou agente financeiro
público federal que atua como mandatário da União, a transferência de
recursos financeiros com entidades privadas sem fins lucrativos — deverá ser precedida de chamamento público
Certo o Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: MPOG
Julgue o item a seguir, a respeito de gastos públicos. Situação hipotética:Uma empresa nacional de tecnologia está desenvolvendo uma inovação considerada de grande interesse pelo governo, razão pela qual
este propôs a celebração de um convênio. Assertiva:Nessa situação, por
sua natureza peculiar, a empresa poderá ser dispensada da prestação
de contas. ·
Certo o Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Decreto nº 6.170-2007 - Transferência de Recursos da União mediante Convênios e Contratos de Repasse Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Com referência à cooperação na administração pública, julgue o próximo
item. A celebração de convênio pode servir para a delegação de serviço
público a entidade particular, desde que haja licitação prévia que assegure igualdade de condições aos participantes.
Certo o Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: TCU
Com base nos dispositivos da Lei n.º 8.666/1993 relativos ao acompanhamento da execução contratual, julgue o seguinte item. Em caso de
inadimplência do contratado em relação a encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais, a responsabilidade por seu pagamento será automaticamente transferido à administração e poderá onerar o objeto do contrato.
Certo o Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANTAQ
Determinado órgão da administração indireta celebrou contrato administrativo cujo objeto era o fornecimento de serviços terceirizados de mão
de obra para limpeza e conservação do seu edifício-sede. Considerando
essa situação hipotética, julgue o item a seguir, a respeito da fiscalização
da execução do objeto contratual.Conforme expresso na Lei n.º
8.666/1993, caso haja inadimplência do contratado em relação a encargo
trabalhista, a responsabilidade pelo pagamento desse encargo não será
transferida à administração. ·
Certo o Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: MDIC
Com relação aos agentes públicos e aos poderes da administração pública, julgue os itens subsecutivos. O exercício dos poderes administrativos não é uma faculdade do agente público, mas uma obrigação de
atuar; por isso, a omissão no exercício desses poderes poderá ensejar a
responsabilização do agente público nas esferas cível, penal e administrativa ·
Certo o Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: FUB
Com relação aos ministérios e aos poderes e deveres do administrador
público, julgue o item subsequente. Para o administrador público, a ação
é um dever, não sendo possível a renúncia de seus poderes administrativos. Certo o Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: DPU
Tendo como referência as normas do direito administrativo, julgue o próximo item. A interdição de restaurante por autoridade administrativa de
vigilância sanitária constitui exemplo de manifestação do exercício do poder de polícia.
Certo o Errado?

GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: DPU
No que se refere aos poderes da administração pública e aos serviços
públicos, julgue o item subsecutivo. O poder de polícia, decorrente da
supremacia geral do interesse público, permite que a administração pública condicione ou restrinja o exercício de atividades, o uso e gozo de
bens e direitos pelos particulares, em nome do interesse público. ·
Certo o Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: Telebras
Em alguns estados e municípios brasileiros foi instituída restrição periódica de trânsito de veículos automotores, popularmente conhecida como
rodízio. Tendo como referência os poderes da administração pública, julgue o item a seguir a respeito desse assunto. O rodízio de automóveis
estabelecido pela administração pública configura exercício do poder de
polícia.
Certo o Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: SUFRAMA
A legislação concede à administração poderes extraordinários, necessários para que o Estado alcance os seus fins. Em relação aos poderes da
administração pública, julgue os itens seguintes. Em decorrência do poder de polícia, a administração pode condicionar ou restringir os direitos
de terceiros, em prol do interesse da coletividade.
Certo o Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: SUFRAMA
Em decorrência do poder de polícia, a administração pode condicionar
ou restringir os direitos de terceiros, em prol do interesse da coletividade.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: PGE-BA
Em relação aos poderes administrativos, julgue os itens subsecutivos.
Constitui exemplo de poder de polícia a interdição de restaurante pela
autoridade administrativa de vigilância sanitária. ·
Certo o Errado?
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GABARITO:Certo

Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: DPU
Acerca da organização administrativa da União, da organização e da responsabilidade civil do Estado, bem como do exercício do poder de polícia
administrativa, julgue o item que se segue. A edição de ato normativo
constitui exemplo do exercício do poder de polícia pela administração
pública
Certo o Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: MPU
Com relação ao controle da administração e ao poder de polícia administrativa, julgue o item seguinte. O poder de polícia administrativa, que incide sobre as atividades, os bens e os próprios indivíduos, tem caráter
eminentemente repressivo.
Certo o Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: STJ
No tocante aos poderes administrativos, julgue o seguinte item. O poder
de polícia dispõe de certa discricionariedade, haja vista o poder público
ter liberdade para escolher, por exemplo, quais atividades devem ser fiscalizadas para que se proteja o interesse público. ·
Certo o Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: Polícia Federal
Julgue o item a seguir, no que concerne aos atos administrativos e ao
controle da administração pública. Mérito administrativo é a margem de
liberdade conferida por lei aos agentes públicos para escolherem, diante
da situação concreta, a melhor maneira de atender ao interesse público
Certo o Errado?
GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ICMBIO
Considerando que, no setor público, as aquisições de qualquer natureza
obedecem às disposições da Lei n.º 8.666/1993, julgue os próximos
itens. Segundo o disposto na Lei de Licitações e Contratos, a modalidade
de licitação, no caso de obras e serviços de engenharia com custos entre
R$ 15.000,00 e R$ 150.000,00, será o convite.
Certo o Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: DPU
Julgue o item a seguir, que tratam da hierarquia e dos poderes da administração pública. A multa, como sanção resultante do exercício do poder de polícia administrativa, não possui a característica da autoexecutoriedade .Certo o Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: DPE-PE
Com base na jurisprudência do STJ, julgue o item seguinte. Segundo
entendimento já consolidado no âmbito no STJ, a quitação de multas de
trânsito vencidas não pode ser condição para a liberação de veículo regularmente apreendido, haja vista que a multa não constitui punição autoexecutória
Certo o Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2013 Banca:
CESPE Órgão: STF
Em relação aos poderes da administração pública, julgue os itens subsequentes. A avocação de competência atribuída a órgão hierarquicamente
inferior é juridicamente possível, desde que seja temporária, excepcional
e fundada em motivos relevantes devidamente justificados.
Certo o Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: CADE
com base na legislação da administração pública. A autoexecutoriedade,
um dos atributos do ato administrativo, dispensa a necessidade de a administração obter autorização judicial prévia para a prática do ato
Certo o Errado?
GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Com relação aos poderes administrativos e os serviços públicos, julgue
os itens que se seguem.O poder de polícia, prerrogativa da administração que permite, independentemente de decisão judicial, o condicionamento e a restrição do uso e do gozo de bens, atividades e direitos individuais, é exercido pela polícia civil, no âmbito dos estados e do Distrito
Federal, e pela polícia federal, na tutela de interesses da União
Certo o Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2013 Banca:
CESPE Órgão: FUNASA
Julgue os itens a seguir com relação aos atos administrativos, ao processo administrativo e aos poderes administrativos. O poder de polícia
administrativa é prerrogativa conferida à administração pública que lhe
permite condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, independentemente de ordem judicial, visando ao interesse público. Esse poder é exercido pela polícia civil, no âmbito dos estados e do Distrito Federal, e pela polícia federal, em se tratando de interesses da União
Certo o Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: MTE
A propósito do regime disciplinar aplicável aos servidores públicos federais e dos poderes administrativos, julgue o item a seguir. Considere que,
durante fiscalização realizada por auditor fiscal do trabalho, tenha sido
constatada a inexistência de prévia aprovação das instalações de determinada empresa pelo órgão competente. Diante disso, o auditor lavrou
auto de infração e aplicou multa à empresa. Nessa situação, resta caracterizado o poder de polícia da administração pública, o qual pode, também, ter o seu exercício delegado a pessoas jurídicas de direito privado
Certo o Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Como regra, tem competência exclusiva para exercer o poder de polícia
a entidade que dispõe de poder para regular a matéria; excepcionalmente, pode haver competências concorrentes na regulação e no policiamento. Certo o Errado?
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GABARITO:Certo

Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Acerca do poder de polícia, julgue o item seguinte. A competência para
o exercício do poder de polícia é do ente federativo competente para regular a matéria. Como determinadas competências constitucionais são
concorrentes, o exercício concorrente do poder de polícia por diferentes
entes federativos melhor observará o princípio da eficiência se a gestão
for associada, na esteira do moderno federalismo de cooperação
Certo o Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2013 Banca:
CESPE Órgão: TRT - 17ª Região (ES)
Com relação ao poder hierárquico e ao poder de polícia no âmbito federal, julgue os itens que se seguem. As sanções de polícia, por serem
aplicadas pela própria administração pública com base em previsão legal, não têm prazo prescricional nem exigem a observância do princípio
da ampla defesa e do contraditório.
Certo o Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: MPU
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 ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
No que concerne aos poderes administrativos, julgue o item subsequente
Do poder de polícia decorrem faculdades implícitas para o administrador,
tais como a de dar ordens e fiscalizar o seu cumprimento; a de delegar e
avocar atribuições e a de rever os atos dos administrados
Certo ou Errado?
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GABARITO:Errado

Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: SUFRAMA
A legislação concede à administração poderes extraordinários, necessários para que o Estado alcance os seus fins. Em relação aos poderes da
administração pública, julgue os itens seguintes. O poder hierárquico
confere aos agentes superiores o poder para avocar e delegar competências
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: SUFRAMA
A legislação concede à administração poderes extraordinários, necessários para que o Estado alcance os seus fins. Em relação aos poderes da
administração pública, julgue os itens seguintes. O poder hierárquico
confere aos agentes superiores o poder para avocar e delegar competências. Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2013 Banca:
CESPE Órgão: STF
Em relação aos poderes da administração pública, julgue os itens subsequentes. A aplicação de multa pela administração pública a restaurante
que violou norma de vigilância sanitária inclui-se no âmbito do poder disciplinar
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo
Poderes da Administração Ano: 2016
Banca:CESPE Órgão: TCE-PA
A respeito dos agentes públicos e dos poderes da administração pública,
julgue o item que se segue. Quando um servidor detentor de cargo de
chefia assina expediente em concordância com o conteúdo de ato elaborado por servidor subordinado, está caracterizada uma expressão do poder hierárquico
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
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Direito Administrativo
Poderes da Administração Ano: 2016
Banca:CESPE Órgão: TCE-PA
A respeito dos poderes da administração pública e dos serviços públicos,
julgue o item que se segue. A prerrogativa da administração de impor
sanções a seus servidores, independentemente de decisão judicial, decorre imediatamente do poder disciplinar e mediatamente do poder hierárquico
Certo o Errado?
GABARITO:Certo
DireitoAdministrativo Poderes da Administração Ano:
2014Banca:CESPE Órgão: SUFRAMA
Julgue o item que se segue, relativos aos agentes públicos, aos poderes
administrativos e à responsabilidade civil do Estado. O poder discricionário confere ao administrador, em determinadas situações, a prerrogativa
de valorar determinada conduta em um juízo de conveniência e oportunidade que se limita até a prática do ato, tendo em vista a impossibilidade
de revogá-lo após a produção de seus efeitos por ofensa ao princípio da
legalidade e do direito adquirido de terceiros de boa-fé
Certo o Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2016 Banca: CESPE
Órgão: TCE-PA
Em relação às formas de anulação de atos ou contratos administrativos
e à perda de função pública, julgue o item a seguir. A revogação aplicase a atos praticados no exercício da competência discricionária. ·
Certo o Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: ANATEL
Julgue o item, a respeito de atos e processos administrativos. A revogação importa em juízo de oportunidade e conveniência, razão por que os
atos administrativos somente podem ser revogados pela autoridade que
os tenha exarado. ·
Certo o Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: TC-DF
Com relação ao direito administrativo, julgue os itens subsequentes. Considere que determinado secretário de Estado do DF tenha editado um ato administrativo que, embora legal, tenha gerado controvérsia
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entre os servidores do órgão. Nessa situação, havendo mudança da titularidade do cargo, novo secretário poderá revogar, com efeito retroativo,
o referido ato administrativo.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: MEC
Com base na disciplina legal e na doutrina nacional acerca dos atos e
processos administrativos, julgue os próximos itens. A revogação do ato
administrativo por motivo de conveniência e(ou) de oportunidade, casos
em que se manifesta a discricionariedade administrativa, produz efeitos ex nunc a partir da revogação.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão:ANTAQ
Acerca dos atos administrativos, julgue o item a seguir. A competência,
um dos requisitos do ato administrativo, é intransferível, sendo vedada a
sua delegação
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: ANTAQ
Acerca dos atos administrativos, julgue os itens subsequentes. A lei permite que órgão administrativo e seu titular deleguem parte de sua competência a órgão não hierarquicamente subordinado.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ICMBIO
Com base na Lei n.º 8.112/1990 e na Lei n.º 9.784/1999, julgue os itens
subsecutivos. Considere que o ICMBio tenha instaurado processo administrativo que necessite da realização de atos em município que não tenha órgão hierarquicamente subordinado ao instituto. Nessa situação, se
houver, naquela localidade, outro órgão administrativo apto a executar os
atos necessários à instrução do processo, é possível que parte da competência do instituto lhe seja delegada.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: FUB
Acerca dos poderes administrativos, julgue o item que se segue. Decorrente do poder hierárquico, a avocação, por um órgão, de competência
não exclusiva atribuída a outro órgão que lhe seja subordinado é excepcional e exige motivos relevantes e devidamente justificados
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: CGE-PI
Julgue o item seguinte , referente à disposição da Lei n.º 9.784/1999 —
Lei do Processo Administrativo — e da Lei Complementar Estadual n.º
13/1994 — Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí. A
edição de atos de caráter normativo e a decisão de recursos administrativos não podem ser objetos de delegação.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: CADE
A respeito da improbidade administrativa e do processo administrativo,
julgue o item a seguir. Considere que Paulo figure como interessado em
processo administrativo em tramitação em determinada autarquia e que
tenha sido prolatada decisão desfavorável pelo órgão administrativo colegiado competente. Considere, ainda, que Paulo, em razão da delegação de competência feita pelo órgão colegiado, tenha interposto recurso
administrativo decidido pelo presidente do órgão colegiado. Nessa situação, deverá haver nulidade na decisão prolatada pelo presidente
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: FUB
À luz do disposto na Constituição Federal de 1988 acerca da administração pública, julgue o item a seguir. É autorizado ao Poder Legislativo
delegar ao administrador o poder normativo de definir as hipóteses de
dispensa ou inexigibilidade de licitação pública para a contratação de
prestação de serviços.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: STJ
Acerca do processo administrativo e da improbidade administrativa, julgue o item que se segue. O órgão público não pode delegar sua competência para a edição de atos normativos.Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: MPOG
Considerando os poderes regulamentar, disciplinar e hierárquico da administração pública, julgue o seguinte item. A hierarquia existe tanto no
âmbito do Poder Executivo quanto no dos Poderes Legislativo e Judiciário com relação às suas funções de natureza administrativa.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2013 Banca:
CESPE Órgão: TRT - 17ª Região (ES)
Com relação ao poder hierárquico e ao poder de polícia no âmbito federal, julgue os itens que se seguem. Não há relação de hierarquia entre
os parlamentares nem entre os juízes no exercício de suas funções institucionais. Pode-se considerar, portanto, que o poder hierárquico existe
apenas no âmbito do Poder Executivo, não no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário.
Certo o Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: DPU
Julgue o item a seguir, que tratam da hierarquia e dos poderes da administração pública. A hierarquia é uma característica encontrada exclusivamente no exercício da função administrativa, que inexiste, portanto,
nas funções legislativa e jurisdicional típicas. ·
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Polícia Federal
Julgue os itens que se seguem, relativos aos atos administrativos e poderes da administração. O poder para a instauração de processo administrativo disciplinar e aplicação da respectiva penalidade decorre do poder de polícia da administração.
Certo ou Errado?
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GABARITO:ERRADO

Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: TRE-GO
Julgue o item que se segue, referentes aos poderes da administração
pública. O poder hierárquico é aquele que confere à administração pública a capacidade de aplicar penalidades.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-PA
Com fundamento nos conceitos e na legislação a respeito de controle na
administração pública, julgue o item a seguir. No exercício de suas funções sancionatórias, o TCE/PA poderá aplicar ao responsável por contas
consideradas irregulares a penalidade de inabilitação, por prazo determinado, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na
administração estadual. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: TC-DF
Considere que, durante uma fiscalização, fiscais do DF tenham encontrado alimentos com prazo de validade expirado na geladeira de um restaurante. Diante da ocorrência, lavraram auto de infração, aplicaram
multa e apreenderam esses alimentos. Com base na situação hipotética
apresentada, julgue os itens subsecutivos. A aplicação de multa ao estabelecimento comercial decorre do poder disciplinar da administração
Certo o Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: TC-DF
Suponha que a Secretaria de Saúde do DF tenha celebrado contrato de
prestação de serviços de limpeza e conservação do prédio da sede do
órgão. Suponha, ainda, que a empresa contratada não esteja fornecendo
o material necessário à execução dos serviços e que alguns dos funcionários da empresa reiteradamente se ausentem do trabalho sem justificativa adequada. Com base nessa situação hipotética, julgue os seguin-
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tes itens. A inexecução do contrato pela empresa contratada pode ensejar penalidades, cuja aplicação dependerá da discricionariedade da administração.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: TC-DF
Suponha que um servidor público fiscal de obras do DF, no intuito de
prejudicar o governo, tenha determinado o embargo de uma obra de canalização de águas pluviais, sem que houvesse nenhuma irregularidade.
Em razão da paralisação, houve atraso na conclusão da obra, o que causou muitos prejuízos à população. Com base nessa situação hipotética,
julgue os itens que se seguem. A autoridade competente do órgão de
fiscalização tem a prerrogativa discricionária de instaurar processo administrativo para apurar a infração cometida pelo servidor. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: MDIC
Julgue os itens que se seguem, referentes à legislação administrativa e
à licitação pública. Caso pretenda comprar um medicamento produzido
por apenas uma indústria farmacêutica, utilizado para tratar doença tropical típica em algumas regiões brasileiras, o responsável pelo setor de
compras de um hospital público deverá considerar inexigível a licitação
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: SUFRAMA
Um veículo da SUFRAMA, conduzido por um servidor do órgão, derrapou, invadiu a pista contrária e colidiu com o veículo de um particular. O
acidente resultou em danos a ambos os veículos e lesões graves no motorista do veículo particular. Com referência a essa situação hipotética,
julgue os itens que se seguem.Em caso de o servidor ser condenado
administrativamente em decorrência do acidente, o ato de aplicação de
penalidade a esse servidor será caracterizado pelo atributo da autoexecutoriedade ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2013
Banca: CESPE Órgão: STF
Com relação ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União,
julgue os itens a seguir. De acordo com a Lei n.º 8.112/1990, a aplicação
das penalidades disciplinares advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade deve ser precedida da garantia,
ao servidor público, do direito ao exercício do contraditório e da ampla
defesa, não se aplicando tal garantia aos casos de penalidades de destituição de cargo em comissão e destituição de função comissionada, por
serem de livre nomeação e exoneração.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
No âmbito do poder disciplinar, não se aplica o princípio da inexistência
da infração sem prévia lei que a defina e apene.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-PA
Com relação à improbidade administrativa, julgue o próximo item. O
abuso de poder é considerado crime de administração pública e é julgado
na esfera cível. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
A respeito do regime jurídico estatutário dos servidores públicos, julgue
o item a seguir, de acordo com o entendimento dos tribunais superiores. Dado o poder regulamentar da administração pública, é possível,
mediante portaria, alterar-se as atribuições de cargo público.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2016 Banca:
CESPE
Órgão:
TCE-PA
Julgue o item subsequente, acerca dos atos e dos poderes administrativos. Os atos decorrentes do poder regulamentar têm natureza originária
e visam ao preenchimento de lacunas legais e à complementação da lei.
Certo ou Errado?

79

GABARITO:Errado

Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: SUFRAMA
A legislação concede à administração poderes extraordinários, necessários para que o Estado alcance os seus fins. Em relação aos poderes da
administração pública, julgue os itens seguintes. Poder regulamentar é
o poder que a administração possui de editar leis, medidas provisórias,
decretos e demais atos normativos para disciplinar a atividade dos particulares. Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: MPOG
Considerando os poderes regulamentar, disciplinar e hierárquico da administração pública, julgue o seguinte item. O presidente da República,
os governadores e os prefeitos podem estabelecer, por decreto, medidas
que disciplinem a organização e o funcionamento da administração pública em suas respectivas esferas, desde que isso não enseje aumento
de despesa nem a criação ou extinção de órgãos públicos
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: AGU
Foi editada portaria ministerial que regulamentou, com fundamento direto
no princípio constitucional da eficiência, a concessão de gratificação de
desempenho aos servidores de determinado ministério. Com referência
a essa situação hipotética e ao poder regulamentar, julgue o próximo
item.A portaria em questão poderá vir a ser sustada pelo Congresso Nacional, se essa casa entender que o ministro exorbitou de seu poder regulamentar. Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2013 Banca: CESPE
Órgão: FUNASA
Julgue o item a seguir com relação aos atos administrativos, ao processo
administrativo e aos poderes administrativos. Se a FUNASA desejar alugar um edifício de apartamentos para acomodar novos servidores, o contrato de locação, em razão do evidente interesse público, será considerado ato administrativo, mesmo que o contrato seja regido pelo direito
privado
Certo ou Errado?
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GABARITO:Errado
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: TC-DF
No que se refere ao ato administrativo, julgue os itens que se seguem. O
aluguel, pelo TCDF, de espaço para ministrar cursos de especialização
aos seus servidores constitui ato administrativo, ainda que regido pelo
direito privado. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: SUFRAMA
Acerca do direito administrativo, julgue o item a seguir. Caso a SUFRAMA pretenda alugar uma nova sala para nela realizar curso de formação de novos servidores, o contrato de locação, nessa hipótese, em
razão do interesse público, apesar de ser regido pelo direito privado, será
considerado tecnicamente como ato administrativo.
Certo ou Errado?
GABARITO: Errado
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: ANATEL
Julgue o item, a respeito de atos e processos administrativos. Os atos
administrativos são praticados por servidores e empregados públicos,
bem como por determinados particulares, a exemplo dos concessionários e permissionários de serviços públicos e oficiais de cartórios
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: Câmara dos Deputados
A respeito do regime jurídico administrativo, julgue o item a seguir. Os
atos administrativos podem ser exarados por órgãos públicos ou por particulares mediante delegação.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2015 Banca: CESPE
Órgão: DPE-PE
Julgue o item que se segue, a respeito de atos administrativos. Em obediência ao princípio da solenidade das formas, o ato administrativo deve
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ser escrito, registrado e publicado, não se admitindo no direito público o
silêncio como forma de manifestação de vontade da administração
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: SUFRAMA
A respeito do direito administrativo, julgue o item subsecutivo. Caso a
administração seja suscitada a se manifestar acerca da construção de
um condomínio em área supostamente irregular, mas se tenha mantida
inerte, essa ausência de manifestação da administração será considerada ato administrativo e produzirá efeitos jurídicos, independentemente
de lei ou decisão judicial.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: ANATEL
Julgue o item, a respeito de atos e processos administrativos. Os atos
administrativos devem ser praticados, necessariamente, por escrito, em
atendimento ao princípio do formalismo.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: TC-DF
Acerca do regime jurídico administrativo, julgue o próximo item. Os atos
administrativos praticados pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário
submetem-se ao regime jurídico administrativo.Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Atos Administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: MDIC
No que se refere aos agentes públicos e aos poderes administrativos,
julgue os itens que se seguem. Nesse sentido, considere que a sigla CF,
sempre que empregada, refere-se à Constituição Federal de 1988. Suponha que, após uma breve discussão por questões partidárias, determinado servidor, que sofria constantes perseguições de sua chefia por motivos ideológicos, tenha sido removido, por seu superior hierárquico, que
desejava puni-lo, para uma localidade inóspita. Nessa situação, houve
abuso de poder, na modalidade excesso de poder
Certo o Errado?

GABARITO: Errado
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Direito Administrativo Atos Administrativos Ano: 2016 Banca: CESPE
Órgão: TCE-SC
Com base na doutrina e nas normas de direito administrativo, julgue o
item que se segue. Situação hipotética: Diante da ausência de Maria,
servidora pública ocupante de cargo de nível superior, João, servidor público ocupante de cargo de nível médio, recém-formado em Economia,
elaborou determinado expediente de competência exclusiva do cargo de
nível superior ocupado por Maria. Assertiva: Nessa situação, o servidor
agiu com abuso de poder na modalidade excesso de poder
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: DPU
No que se refere aos poderes da administração pública e aos serviços
públicos, julgue o item subsecutivo. Configura-se desvio de poder ou de
finalidade quando o agente atua fora dos limites de suas atribuições, ou
seja, no caso de realizar ato administrativo não incluído no âmbito de sua
competência.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Atos Administrativos Ano: 2015 Banca: CESPE
Órgão: FUB
Paulo foi aprovado em concurso para analista, que exigia nível superior.
Nomeado e empossado, Paulo passou a desempenhar suas funções
com aparência de legalidade. Posteriormente, constatou-se que Paulo
jamais havia colado grau em instituição de ensino superior, detendo,
como titulação máxima, o ensino médio. Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte.Paulo desempenhou suas funções com
excesso de poder.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Acerca da organização administrativa e dos agentes públicos, julgue os
itens seguintes. Considere que alguns moradores de determinada cidade
tenham auxiliados os bombeiros a resgatar vítimas de um grave desabamento causado pelas fortes chuvas ocorridas no período do verão. Nessa
situação, os referidos moradores são considerados agentes putativos
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: STJ
Acerca do processo administrativo e da improbidade administrativa, julgue o item que se segue. No processo administrativo, após o encerramento da fase de instrução probatória, o poder público tem prazo de trinta
dias para tomar a decisão, sendo possível a prorrogação por igual período, desde que devidamente motivada.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Os princípios da legalidade e da finalidade, que norteiam os processos
administrativos federais, estão intimamente ligados, uma vez que a finalidade de qualquer ato deve estar prevista explícita ou implicitamente na
lei
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: TJ-DFT
Julgue o item que se segue, a respeito dos atos administrativos. Configura-se abuso de poder por desvio de poder no caso de vício de finalidade do ato administrativo, e abuso de poder por excesso de poder
quando o ato administrativo é praticado por agente que exorbita a sua
competência
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Atos Administrativos Ano: 2015 Banca: CESPE
Órgão: Telebras
Em alguns estados e municípios brasileiros foi instituída restrição periódica de trânsito de veículos automotores, popularmente conhecida como
rodízio. Tendo como referência os poderes da administração pública, julgue o item a seguir a respeito desse assunto. O estabelecimento da restrição de trânsito de veículos automotores deve ser feito de forma criteriosa para evitar desvio de poder, o que ocorre quando a limitação é feita
com base, por exemplo, exclusivamente no ano de fabricação do veículo.
Certo o Errado?

GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Atos Administrativos Ano: 2015 Banca: CESPE
Órgão: TRE-GO
Julgue o item que se segue, referentes aos poderes da administração
pública. O excesso de poder, espécie de abuso de poder, ocorre quando
o agente público ultrapassa os limites impostos a suas atribuições
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Atos Administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: Câmara dos Deputados
Com relação aos poderes administrativos e os serviços públicos, julgue
os itens que se seguem. Considere que o presidente de determinada
autarquia, com a intenção de punir um servidor a ele subordinado, com
quem se desentendera por questões de ideologia partidária, tenha decidido remover o referido servidor para uma unidade no interior do país.
Nesse caso, está configurado o abuso de poder, na modalidade excesso
de poder.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Atos Administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: MTE
O administrador público que age fora dos limites de sua competência
atua com desvio de poder
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Atos Administrativos Ano: 2016 Banca: CESPE
Órgão: TCE-SC
Julgue o próximo item, a respeito de atos administrativos e poderes administrativos. O abuso de poder administrativo pode assumir tanto a
forma comissiva quanto omissiva.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: SUFRAMA
A legislação concede à administração poderes extraordinários, necessários para que o Estado alcance os seus fins. Em relação aos poderes da
administração pública, julgue os itens seguintes. A remoção de ofício de
um servidor, como forma de puni-lo por faltas funcionais, configura abuso
de poder.
Certo ou Errado?
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GABARITO:Certo

Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: SUFRAMA
A remoção de ofício de um servidor, como forma de puni-lo por faltas
funcionais, configura abuso de poder.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: PGE-BA
Incorre em vício de forma a edição, pelo chefe do Executivo, de portaria
por meio da qual se declare de utilidade pública um imóvel, para fins de
desapropriação, quando a lei exigir decreto. Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: TC-DF
Com base no disposto na Lei n.º 8.666/1993, julgue o item a seguir.
Dado o princípio da publicidade, a ausência de regular comunicação aos
licitantes acerca do resultado do julgamento constitui vício irreparável
que acarreta a nulidade dos atos da licitação.Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: SUFRAMA
Considerando que a SUFRAMA, autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, pretenda contratar serviços
de consultoria para auxiliar na elaboração do Plano Diretor Plurienal da
ZFM, julgue os itens a seguir. Uma vez realizada licitação para a contratação dos serviços, ainda que ocorra alguma ilegalidade durante o procedimento licitatório, a administração não será obrigada a anular o contrato se a decisão não acarretar lesão ao interesse público nem prejuízo
a terceiros.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Polícia Federal
Julgue os itens que se seguem, relativos aos atos administrativos e poderes da administração. Há presunção de legitimidade e veracidade nos
atos praticados pela administração durante processo de licitação.
Certo ou Errado?
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GABARITO:Certo
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2016 Banca: CESPE
Órgão: TCE-PA
Julgue o item subsecutivo, a respeito dos atributos dos atos administrativos. A presunção de legitimidade dos atos administrativos está relacionada à sujeição da administração ao princípio da legalidade.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: Polícia Federal
No que diz respeito à legislação administrativa e licitação pública, julgue
os itens subsecutivos. Em decorrência do princípio de legalidade aplicado à administração pública, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: ANTAQ
Em relação aos atos administrativos, aos agentes públicos, aos poderes
administrativos e à responsabilidade do Estado, julgue o item que se segue. Consideram-se válidos os efeitos produzidos pelo ato administrativo
até o momento de sua eventual revogação pela administração pública,
quer no que diz respeito às partes interessadas, quer em relação a terceiros sujeitos aos seus efeitos reflexos.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Acerca do poder de polícia, julgue o item seguinte. O exercício do poder
de polícia, quando restringe direitos individuais, retira sua validade, além
da supremacia do interesse público, da lei que o autoriza. Nada obstante,
por força da presunção de legalidade dos atos administrativos, um ato
praticado no exercício do poder de polícia não perderá sua legitimidade
se a lei que lhe confere suporte for considerada inconstitucional em controle concentrado exercido pelo Supremo Tribunal Federal.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: ANATEL
Julgue o item, a respeito de atos e processos administrativos. Imperatividade é o atributo com base no qual o ato administrativo pode ser praticado pela própria administração sem a necessidade de intervenção do
Poder Judiciário.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2016 Banca: CESPE
Órgão: TCE-PA
Julgue o item subsecutivo, a respeito dos atributos dos atos administrativos. A imperatividade é atributo indissociável dos atos administrativos
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: INSS
Julgue o próximo item, a respeito dos atos administrativos. A autoexecutoriedade é atributo restrito aos atos administrativos praticados no exercício do poder de polícia. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: TC-DF
Considere que, durante uma fiscalização, fiscais do DF tenham encontrado alimentos com prazo de validade expirado na geladeira de um restaurante. Diante da ocorrência, lavraram auto de infração, aplicaram
multa e apreenderam esses alimentos. Com base na situação hipotética
apresentada, julgue os itens subsecutivos. Diante do risco à saúde da
população, as mercadorias com prazo de validade expirado poderão ser
imediatamente apreendidas, mesmo antes da abertura de processo administrativo e sem prévio contraditório do proprietário do estabelecimento
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: ICMBIO
No que diz respeito à legislação administrativa, julgue os itens subsecutivos. A autoexecutoriedade dos atos administrativos ocorre nos casos
em que é prevista em lei ou, ainda, quando é necessário adotar providências urgentes em relação a determinada questão de interesse público.
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Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2016 Banca: CESPE
Órgão: TCE-PA
Julgue o item subsecutivo, a respeito dos atributos dos atos administrativos. Em decorrência do atributo da tipicidade, quando da prática de ato
administrativo, devem-se observar figuras definidas previamente pela lei,
o que garante aos administrados maior segurança jurídica
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: Câmara dos Deputados
A respeito do regime jurídico administrativo, julgue o item a seguir. A imperatividade é atributo presente apenas nos atos administrativos que imponham restrições de direitos, não se aplicando aos atos ampliativos de
direitos. Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: MDIC
Acerca da organização administrativa e dos atos administrativos, julgue
os itens a seguir. Suponha que determinado ato administrativo, percorrido seu ciclo de formação, tenha produzido efeitos na sociedade e, posteriormente, tenha sido reputado, pela própria administração pública,
desconforme em relação ao o
rdenamento jurídico. Nesse caso, considera-se o ato perfeito, eficaz e
inválido.Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2016 Banca: CESPE
Órgão: TCE-PA
Julgue o próximo item, relativo à legislação administrativa. São três os
requisitos para que um ato administrativo seja dito perfeito: competência,
finalidade e objeto.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: MPOG
Em relação ao controle administrativo, julgue o item subsequente. O controle interno deriva do poder de autotutela que a administração tem sobre
seus próprios atos e agentes.
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Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: TC-DF
No que se refere ao ato administrativo, julgue os itens que se seguem.
Ato administrativo de manifesto conteúdo discriminatório editado por ministério poderá ser invalidado, com efeitos retroativos, tanto pela administração como pelo Poder Judiciário, ressalvados os direitos de terceiros
de boa-fé.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: Instituto Rio Branco
No que diz respeito à organização dos poderes, ao princípio da legalidade e ao controle dos atos administrativos, julgue (C ou E) o seguinte
item. O controle jurisdicional dos atos administrativos está limitado aos
aspectos da competência, do motivo e do objeto; assim, não se pode
considerar como legítimo o controle da discricionariedade administrativa,
mesmo que se dê à luz de princípios como moralidade, eficiência e razoabilidade.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: MDIC
Julgue os itens seguintes, relativos à administração pública e aos atos
administrativos. Se determinado servidor público for removido, de ofício,
por interesse da administração pública, sob a justificativa de falta de servidores em outra localidade, e se esse servidor constatar o excesso de
pessoal na sua nova unidade de exercício e não a falta, o correspondente
ato de remoção, embora seja discricionário, poderá ser invalidado
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: MDIC
Julgue os itens que se seguem, referentes à legislação administrativa e
à licitação pública. Um aviso é uma forma de ato administrativo classificado como ato punitivo, ou seja, que certifica ou atesta um fato administrativo
Certo ou Errado?
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GABARITO:ERRADO

Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: AGU
Foi editada portaria ministerial que regulamentou, com fundamento direto
no princípio constitucional da eficiência, a concessão de gratificação de
desempenho aos servidores de determinado ministério. Com referência
a essa situação hipotética e ao poder regulamentar, julgue o próximo
item.As portarias são qualificadas como atos de regulamentação de segundo grau.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-PA
No que se refere às licitações públicas, julgue o próximo item. Caso uma
entidade municipal paraense deseje realizar convênio com órgão do
mesmo estado, ela deve propor plano de trabalho, que deverá conter, no
mínimo, o plano de aplicação dos recursos financeiros e o cronograma
de desembolso.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: PGE-BA
Os atos enunciativos, como as certidões, por adquirirem os seus efeitos
por lei, e não pela atuação administrativa, não são passíveis de revogação, ainda que por razões de conveniência e oportunidade. Parte superior do formulário
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2016 Banca: CESPE
Órgão: TCE-PA
Considerando que servidor público de determinada autarquia federal tenha solicitado ao setor técnico daquela entidade a emissão de parecer
para subsidiar sua tomada de decisão, julgue o item a seguir, acerca dos
atos administrativos. Considerando-se a prerrogativa com que atua a administração, o parecer solicitado é classificado como ato de gestão.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2016 Banca: CESPE
Órgão: TCE-PA
Considerando que servidor público de determinada autarquia federal tenha solicitado ao setor técnico daquela entidade a emissão de parecer
para subsidiar sua tomada de decisão, julgue o item a seguir, acerca dos
atos administrativos. Quanto aos seus efeitos, tal parecer classifica-se
como ato administrativo enunciativo.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: SUFRAMA
Um veículo da SUFRAMA, conduzido por um servidor do órgão, derrapou, invadiu a pista contrária e colidiu com o veículo de um particular. O
acidente resultou em danos a ambos os veículos e lesões graves no motorista do veículo particular. Com referência a essa situação hipotética,
julgue os itens que se seguem. Provado que o motorista da SUFRAMA
não agiu com dolo ou culpa, a superintendência não estará obrigada a
indenizar todos os danos sofridos pelo condutor do veículo particular
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: AGU
No que se refere à responsabilidade do parecerista pelas manifestações
exaradas, julgue o próximo item. Situação hipotética: Determinado ministério, com base em parecer opinativo emitido pela sua consultoria jurídica, decidiu adquirir alguns equipamentos de informática. No entanto, durante o processo de compra dos equipamentos, foi constatada,
após correição, ilegalidade consistente em superfaturamento dos preços
dos referidos equipamentos. Assertiva: Nessa situação, de acordo com
o entendimento do STF, ainda que não seja comprovada a má-fé do advogado da União, ele será solidariamente responsável com a autoridade que produziu o ato final.
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: TC-DF
Considerando o que a Secretaria de Educação do DF tenha celebrado
contrato de prestação de serviços de vigilância armada com a empresa
X, julgue os itens subsecutivos. Caso seja celebrada convenção coletiva
de trabalho que conceda aumento de salário aos empregados das empresas de vigilância armada, a empresa X terá direito à repactuação do
valor do contrato, respeitado o interregno de um ano. ·
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Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: PGE-BA
Com relação ao processo administrativo, regulamentado na Lei Estadual
n.º 12.209/2011, julgue os itens que se seguem. Não são passíveis de
questionamento por via recursal os atos administrativos de mero expediente
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: Polícia Federal
Julgue o item a seguir, no que concerne aos atos administrativos e ao
controle da administração pública. Anulação de ato administrativo consiste na extinção de um ato ilegal determinada pela administração ou pelo
poder judiciário, sem eficácia retroativa.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: MEC
Considerando as normas relativas a licitações e contratos administrativos, julgue os itens que se seguem. Se, após a assinatura do contrato,
for verificado que a modalidade licitatória realizada era incompatível com
o valor do objeto contratado, violando-se disposições de legislação, a entidade licitante deve declarar a nulidade da licitação, o que, contudo, não
induzirá à nulidade do contrato firmado, caso sua execução já tenha sido
iniciada.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2015 Banca: CESPE
Órgão: DPE-PE
Julgue o item que se segue, a respeito de atos administrativos. Os atos
da administração que apresentarem vício de legalidade deverão ser anulados pela própria administração. No entanto, se de tais atos decorrerem
efeitos favoráveis a seus destinatários, o direito da administração de anular esses atos administrativos decairá em cinco anos, contados da data
em que forem praticados, salvo se houver comprovada má-fé
Certo ou Errado?
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GABARITO:Certo

Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: TC-DF
Considere que, durante uma fiscalização, fiscais do DF tenham encontrado alimentos com prazo de validade expirado na geladeira de um restaurante. Diante da ocorrência, lavraram auto de infração,aplicaram
multa e apreenderam esses alimentos. Com base na situação hipotética
apresentada, julgue o item subsecutivo. Se a aplicação da multa for indevida, a administração tem o poder de anulá-la, de ofício, independentemente de provocação do interessado.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: TJ-SE
No que concerne às regras e aos princípios específicos que regem a atuação da administração pública, julgue os itens subsequentes. Os atos
com vício de forma ou finalidade são convalidáveis. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: Câmara dos Deputados
Julgue o item seguinte, acerca dos atos administrativos. Caso um analista administrativo pratique ato cuja competência técnica incumba a seu
superior hierárquico, tal ato será nulo em razão da incompetência do
agente.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: CADE
Acerca de organização administrativa e ato administrativo, julgue o item
a seguir. Considere que, após a realização de uma correição, tenha sido
detectado vício de finalidade em ato administrativo editado pelo diretor
de departamento de uma agência reguladora, situação que foi, então,
comunicada ao presidente da entidade. Nessa situação, tendo avocado
para si a competência, o presidente poderá convalidar o referido ato administrativo. Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MDIC
Julgue os itens seguintes, relativos à administração pública e aos atos
administrativos. Caso um ministro de Estado delegue algumas competências ao secretário executivo de seu gabinete e este, no exercício das
funções delegadas, edite um ato com vícios de finalidade e, em seguida,
saia de férias, tal ato poderá ser convalidado pelo ministr deEstado.
Certo ou Errado?
·

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: TC-DF
Acerca da convalidação e atributos dos atos administrativos e da responsabilidade civil do Estado, julgue os itens subsequentes. A convalidação
supre o vício existente na competência ou na forma de um ato administrativo, com efeitos retroativos ao momento em que este foi originariamente praticado
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: Câmara dos Deputados
Julgue o item seguinte, acerca dos atos administrativos. Ao extinguir por
meio de revogação, um ato administrativo discricionário válido, a administração pública tem de fazê-lo em razão de oportunidade e conveniência, respeitando os efeitos já produzidos pelo ato até o momento
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2013 Banca: CESPE
Órgão: TRT - 17ª Região (ES)
Acerca da competência e das espécies de ato administrativo, julgue o
item a seguir. Atos enunciativos, como as certidões, os atestados e os
pareceres, são aqueles que atestam ou reconhecem uma situação de
fato ou de direito, sem manifestação de vontade produtora de efeitos por
parte da administração pública.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2013 Banca:
CESPE Órgão: FUNASA
A respeito de licitações, julgue o item seguinte. A anulação de uma licitação pode ser total ou parcial, mas a revogação deve ser total.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: CADE
Na administração pública, as contratações com terceiros serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas na
Lei n.º 8.666/1993. Parte superior do formulário ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: DPU
Tendo como referência as normas do direito administrativo, julgue o próximo item. A garantia do princípio da isonomia, a seleção da proposta
mais vantajosa para a administração pública e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável são objetivos da licitação. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: STJ
Julgue o item a seguir, referente a institutos diversos do direito administrativo. O objetivo da licitação pública é escolher a proposta mais vantajosa para o futuro contrato e fazer prevalecer o princípio da isonomia,
visando à promoção do desenvolvimento nacional sustentável.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Polícia Federal
A utilização da licitação pública para a aquisição de produtos e serviços
atende ao princípio da isonomia para a contratação, assegurando igualdade de condições aos interessados em fornecer ao Estado. Parte superior do formulário
Certo o Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: STJ
Com referência à adoção de critérios de sustentabilidade nas licitações
e contratações sustentáveis no âmbito da administração pública, julgue
o item a seguir. Em comparação aos certames que se valem fundamentalmente do critério de menor preço, as licitações que adotam critérios e
práticas de sustentabilidade, como, por exemplo, a aquisição de produtos
e serviços com maior vida útil e menor custo de manutenção, podem dispensar o caráter competitivo do certame.
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Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: STJ
Com relação ao desenvolvimento sustentável no âmbito das licitações e
contratações da administração pública, julgue o item que se segue. Embora vise garantir a observância do princípio constitucional da isonomia,
o processo licitatório poderá, excepcionalmente, priorizar a proposta que
promova em maior grau o desenvolvimento sustentável, em detrimento
da proposta mais vantajosa
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: STJ
De acordo com as normas básicas da Lei de Responsabilidade Fiscal e
dos processos licitatórios, julgue o próximo item. É vedado o estabelecimento de margens de preferência nos processos de licitação, salvo nos
casos de contratos para a aquisição de equipamentos de informática.
Certo ouErrado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
Acerca de licitações e contratos, julgue o seguinte item. Licitação é um
procedimento administrativo discricionário por meio do qual os entes da
administração pública selecionam a melhor proposta entre as oferecidas,
visando à celebração de contrato e à obtenção do melhor trabalho técnico, artístico ou científico.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: TJ-SE
Julgue os itens subsecutivos, no que diz respeito à licitação administrativa. Para a realização de contratações administrativas, o TJSE deve observar, subsidiariamente, a legislação federal acerca das normas gerais
de licitação, já que cada estado da Federação deve editar e seguir prioritariamente suas próprias normas gerais sobre licitação
Certo ou Errado?
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GABARITO:Errado

Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: STJ
Com referência à adoção de critérios de sustentabilidade nas licitações
e contratações sustentáveis no âmbito da administração pública, julgue
o item a seguir. A administração pública poderá exigir, no instrumento
convocatório para a aquisição de bens, que estes sejam constituídos por
material reciclado, atóxico ou biodegradável, entre outros critérios de
sustentabilidade.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: TRE-GO
Com relação a licitações, julgue o item que se segue. Critérios de sustentabilidade ambiental devem ser observados no processo licitatório
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
A Diretoria Administrativa da Câmara dos Deputados, com o intuito de
fomentar a utilização de bens ecologicamente sustentáveis, inseriu, em
edital de licitação de compra de aparelhos elétricos diversos, a exigência
de que somente seriam aceitos produtos com consumo de energia limitado a determinado nível. Considerando a situação hipotética acima, julgue o item subsequente , com base na Lei n.º 8.666/1993
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Caixa
Em relação às licitações, aos contratos administrativos e aos instrumentos congêneres, julgue os itens de 36 a 40. Dado que, conforme previsto
na Lei n. o 8.666/1993, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável é um dos objetivos da licitação pública no Brasil, é possível incentivar a preservação do meio ambiente no procedimento licitatório.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Polícia Federal
Dadas as alterações feitas, nos últimos anos, no marco regulatório das
licitações públicas, aos requisitos do melhor preço e da maior vantagem
para a administração pública somaram-se, também, critérios de sustentabilidade ambiental. Parte superior do formulário ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-PA
Com base no disposto nas Leis n.º 8.666/1993 e n.º 10.520/2002, julgue
o item que se segue. O instrumento licitatório denominado pregão destina-se à aquisição de bens e serviços comuns, salvo se o contratante for
entidade controlada indiretamente pela União. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: DPU
A respeito da responsabilidade civil do Estado e das licitações, julgue o
item subsequente. A exigência de processo licitatório para a contratação
aplica-se apenas às pessoas jurídicas de direito público.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo licitação Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: SUFRAMA
Considerando
que a SUFRAMA, autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, pretenda contratar serviços de consultoria
para auxiliar na elaboração do Plano Diretor Plurienal da ZFM, julgue os
itens a seguir. Sendo uma autarquia, a SUFRAMA não é obrigada a realizar prévio procedimento de licitação para contratar o serviço.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
Julgue o item subsecutivo, relativos ao processo licitatório. Consoante o
princípio da indisponibilidade do interesse público, as empresas estatais,
embora regidas pelo direito privado, devem submeter-se ao processo licitatório, uma vez que administram recursos total ou parcialmente públicos.
Certo ou Errado?
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GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: TRE-GO
Com relação a licitações, julgue o item que se segue. Com exceção das
sociedades de economia mista, que — devido à participação da iniciativa
privada em seu capital — seguem regras próprias, os órgãos da administração o indireta estão sujeitos à regra de licitar. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-PA
Com base no disposto nas Leis n.º 8.666/1993 e n.º 10.520/2002, julgue
o item que se segue. A administração deve realizar procedimento licitatório para a contratação o, com terceiros, de compras, serviços, obras,
alienações e permissões, entre outros objetos.Certo o Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-PA
No que concerne às licitações públicas, julgue o item subsecutivo. A celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais — qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo —
para o desenvolvimento de atividades contempladas no contrato de gestão constitui hipótese de inexigibilidade de licitação.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Entidades do Terceiro Setor Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Acerca do poder de polícia, julgue o item seguinte. Por desenvolverem
atividades públicas de Estado por delegação, que incluem o exercício do
poder de polícia e a tributação, os conselhos de fiscalização profissional,
à exceção da Ordem dos Advogados do Brasil, integram a administração
indireta, possuindo personalidade jurídica de direito público. ·
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
Julgue o item subsecutivo, acerca do regime diferenciado de contratações públicas (RDC). A possibilidade de um único interessado ser o responsável pela elaboração dos projetos básicos, dos projetos executivos
e, ao mesmo tempo, pela execução da obra, denominada contratação
integrada, constitui uma exceção à regra prevista na Lei n.º 8.666/1993,
que determina a segregação dessas atividades entre executores diversos. Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: CGE-PI
À luz das disposições contidas na Lei de Licitações — Lei n.º 8.666/1993
— e na Lei dos Pregões — Lei n.º 10.520/2002 —, julgue o item que se
segue. Em uma licitação, é vedada a participação direta ou indireta de
servidor da entidade licitante
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
A Diretoria Administrativa da Câmara dos Deputados, com o intuito de
fomentar a utilização de bens ecologicamente sustentáveis, inseriu, em
edital de licitação de compra de aparelhos elétricos diversos, a exigência
de que somente seriam aceitos produtos com consumo de energia limitado a determinado nível. Considerando a situação hipotética acima, julgue o item subsequente , com base na Lei n.º 8.666/1993. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: TRE-GO
Com relação a licitações, julgue o item que se segue. Ressalvados casos
contemplados pela legislação que a rege, a licitação deve ser efetuada
onde se situar a repartição interessada em seus resultados.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
Acerca de licitações e contratos, julgue o seguinte item. É vedada a participação das cooperativas de trabalho em processo licitatório para contratação de mão de obra, quando o labor, por sua natureza, demandar
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subordinação do trabalhador, ante os prejuízos que possam advir para o
patrimônio público. ·
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: TJ-SE
Julgue os itens subsecutivos, no que diz respeito à licitação administrativa. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório faculta à administração pública e aos participantes do certame licitatório a observância das normas e das condições presentes no edital.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
No que se refere à licitação na modalidade pregão, julgue o item que se
segue. No pregão presencial do tipo menor preço por item, a oferta de
produto com qualidade superior à exigida no edital fere os princípios norteadores da licitação, mormente os da isonomia e da vinculação, ainda
que o preço seja mais vantajoso para a administração pública. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-SC
Nessa tabela, consta o resultado final do processo de licitação pelo tipo
técnica e preço para elaboração de um projeto de engenharia, em que a
pontuação técnica mínima exigida das empresas era de 50 pontos. A
partir das informações da tabela, julgue o item subsecutivo de acordo
com o disposto na Lei n.º 8.666/1993. Como as propostas das empresas
Y e Z estão empatadas, o critério de desempate é a maior pontuação
técnica, sendo vencedora a proposta Y. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Polícia Federal
Julgue os próximos itens, a respeito do processo de licitação. Em razão
do princípio da eficiência, é possível, mediante licitação, a contratação
de empresa que não tenha apresentado toda a documentação de habilitação exigida, desde que a proposta seja a mais vantajosa para a administração.
Certo ou Errado?
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GABARITO:Errado

Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANTAQ
A respeito de licitação, julgue o item que se segue. Em atendimento ao
princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o edital, caracterizado como a lei interna da licitação, vincula tanto a administração quanto
os licitantes.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: TC-DF
Com base no disposto na Lei n.º 8.666/1993, julgue o item a seguir. A
administração pode definir expressamente a localização geográfica da
execução do contrato e desclassificar propostas que não atestem a viabilidade técnica para o cumprimento do contrato de acordo com a tal definição.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: FUNPRESP-EXE
A FUNPRESP–EXE abriu um procedimento licitatório na modalidade de
concorrência para a contratação de uma empresa de consultoria especializada em políticas de assistência social, para prestar assessoramento
técnico especializado na área de previdência complementar.
O edital
de licitação foi inicialmente assinado pelo diretor de seguridade da fundação. Após a publicação do edital, descobriu-se que o instrumento de
delegação de competências ao diretor de seguridade não deixava claro
que ele poderia assinar editais de licitação, ainda que o regimento permitisse a delegação de tal competência, que, regimentalmente, é do diretor-presidente da fundação. Para evitar qualquer questionamento
nesse sentido, foi feita uma segunda publicação do edital, assinada pelo
diretor-presidente da FUNPRESP–EXE, simplesmente convalidando o
edital anterior. Após a publicação do ato de convalidação, o edital foi impugnado por um dos licitantes, a cooperativa OMEGACOOP. Em sua
impugnação, a OMEGACOOP informa que presta serviços de assistência social sem fins lucrativos, razão pela qual alega ter o direito de ser
tratada como uma OSCIP. Alega, ainda, ter experiência no mercado, pois
já havia firmado termos de parceria com entes municipais para a prestação de serviço de assessoramento em políticas de assistência.8.666/1993. Defende, ainda, que por ser uma cooperativa, deveria ter
um tratamento diferenciado também em relação ao fornecimento de cer-
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tidões e Com referência a essa situação hipotética, julgue o item a seguir.De acordo com a Lei n.º 9.790/1999, a OMEGACOOP não pode ser
qualificada como uma OSCIP.documentação. ·
Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: FUB
Com base nos princípios afetos à licitação pública, e nas disposições da
Lei n.º 8.666/1990, julgue o item que se segue. No âmbito das licitações
públicas, é permitido os editais estabelecerem normas que restrinjam a
participação de concorrentes, de modo que se consiga a contratação de
empresa específica. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: TCU
Com base no que dispõe a Lei n.º 8.666/1993, julgue o item subsequente,
acerca de licitação e contratos administrativos. Na compra de material de
informática, deve-se proceder à especificação completa do bem, podendo-se, em determinadas situações, indicar a marca do bem.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
A Diretoria Administrativa da Câmara dos Deputados, com o intuito de
fomentar a utilização de bens ecologicamente sustentáveis, inseriu, em
edital de licitação de compra de aparelhos elétricos diversos, a exigência
de que somente seriam aceitos produtos com consumo de energia limitado a determinado nível. Considerando a situação hipotética acima, julgue o item subsequente, com base na Lei n.º 8.666/1993.
É vedada a indicação da marca dos produtos a serem adquiridos, ainda
que se comprove que a marca escolhida apresenta o menor consumo de
energia do mercado.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: FUB
De acordo com os dispositivos legais que regulam as licitações públicas,
julgue o item a seguir. São considerados tipos de licitação: a de menor
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preço, a de melhor técnica, a de técnica e preço e a de maior lance ou
oferta. Certo ouErrado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
Considerando as instruções normativas do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (MPOG) referentes a licitações e contratos públicos, julgue o item a seguir. Dada a sua excepcionalidade, a licitação do
tipo técnica e preço somente é admitida para serviços de natureza predominantemente intelectual, serviços de grande complexidade ou inovação tecnológica, ou serviços que possam ser executados com diferentes
metodologias, tecnologias, alocação de recursos humanos e materiais.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: TCU
A respeito de licitações, julgue o item que se segue. Dado o princípio da
adjudicação compulsória, a administração não pode, concluída a licitação, atribuir o objeto desse procedimento a outrem que não o vencedor.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
Julgue o item subsecutivo, relativos ao processo licitatório. A adjudicação
ao vencedor é obrigatória, salvo se ele desistir expressamente do contrato ou não o firmar no prazo prefixado, a menos que comprove justo
motivo.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: SUFRAMA
Considerando que a SUFRAMA, autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, pretenda contratar serviços
de consultoria para auxiliar na elaboração do Plano Diretor Plurienal da
ZFM, julgue os itens a seguir. Encerrada a sessão de julgamento e habilitação das empresas licitantes, a administração estará obrigada a realizar a contratação, sob pena de indenização à empresa classificada em
primeiro lugar.
Certo ou Errado?
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GABARITO:Errado

Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2013 Banca:
CESPE Órgão: FUNASA
A respeito de licitações, julgue o item seguinte. A adjudicação obrigatória
ao vencedor da licitação gera, como consequência, a celebração do contrato.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
Acerca de licitações e contratos, julgue o seguinte item. A participação
de um único licitante em determinado procedimento licitatório configura
falta de competitividade e autoriza revogação do certame.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
Acerca de licitações e contratos, julgue o seguinte item. Após a homologação ou a adjudicação da licitação, a administração pública não mais
poderá, no âmbito de seu poder discricionário, anular ou revogar o procedimento licitatório, nem mesmo por razões de interesse público superveniente. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-SC
Julgue o próximo item, a respeito de atos administrativos e poderes administrativos. Realizado o procedimento licitatório e celebrado o contrato
administrativo, é admissível que a administração revogue o ato de adjudicação do objeto ao vencedor.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: FUNPRESP-EXE
Com base no que dispõe a Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações, julgue
o item que se segue. Dado o princípio da transparência dos atos administrativos, o conteúdo das propostas apresentadas na licitação deve ficar disponível à consulta pública até a data de sua abertura.
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Certo ou Errado?

GABARITO: Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2013 Banca:
CESPE Órgão: TRT - 17ª Região (ES)
Com relação aos princípios e à inexigibilidade de licitação, julgue os próximos itens. Em atenção ao princípio da publicidade, as licitações não
podem ser sigilosas, sendo públicos e acessíveis os atos de seu procedimento, com exceção do conteúdo das propostas, que devem permanecer em sigilo até a respectiva abertura. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
Julgue o item subsecutivo, relativos ao processo licitatório. Constitui
atentado ao princípio da igualdade entre os licitantes o estabelecimento,
no edital ou no convite, de requisitos mínimos para participação no processo de licitação. Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-PA
O primeiro critério de desempate de licitação conduzida em igualdade de
condições aos participantes é a exigência de os bens e serviços, objetos
da licitação, serem produzidos no país.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: TCU
Com base nas normas que regulam as licitações e os contratos administrativos, julgue o item seguinte. Dado o princípio da isonomia, é vedado
atribuir preferências para bens e serviços produzidos e prestados no Brasil, ou por empresas brasileiras, mesmo que se trate de critério de desempate em procedimentos licitatórios, situação que deverá ser resolvida
por sorteio.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: FUB
Com base na Lei de Licitações e Contratos e no Estatuto e Regimento
Geral da Universidade de Brasília, julgue o item que se segue. Se, em
determinado processo licitatório, houver empate e igualdade de condições entre concorrentes, deverá ser dada preferência à concorrente que
produzir bens e serviços no Brasil em detrimento da empresa que o fizer
em país estrangeiro. Certo ou Errado?

GABARITO:
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: FUNPRESP-EXE
Com base no que dispõe a Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações, julgue
o item que se segue. Os participantes do certame possuem legitimidade
exclusiva de impugnar tempestivamente o ato convocatório por irregularidade na aplicação da Lei n.º 8.666/1993. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: DPU
Com referência ao edital de licitação para compras no setor público, julgue o item subsequente. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade, de acordo com a lei, devendo
protocolar o pedido até cinco dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: TCU
A respeito de licitações, julgue o item que se segue. Qualquer cidadão
é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na
aplicação da lei, devendo a administração pública, caso a impugnação
seja protocolada no prazo da lei, julgá-la e respondê-la em até três dias
úteis.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2013 Banca:
CESPE Órgão: FUNASA
A respeito de licitações, julgue o item seguinte. Qualquer cidadão,
mesmo que não participe de determinada licitação, possui o direito de
impugnar o edital dessa licitação por motivo de ilegalidade.
Certo ou Errado?
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GABARITO:Certo

Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: MDIC
No que se refere à gestão de processos e de contratos e ao processo
licitatório na administração pública, julgue os próximos itens.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: FUNPRESP-EXE
Com base no que dispõe a Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações, julgue
o item que se segue. A alienação é uma modalidade especial de licitação.
Ante interesse público devidamente justificado e avaliação prévia, os
bens da administração pública podem, se submetidos à alienação, assumir destinação econômica. ·Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: TRE-GO
Julgue o item a seguir, referentes a responsabilidade civil do Estado e
licitações. As modalidades de licitação incluem a concorrência, a tomada
de preços, o convite, o concurso, o leilão e a seleção por melhor técnica
e preço. Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: MPOG
Julgue o item a seguir, a respeito de gastos públicos. Situação hipotética:
Determinado órgão público está em processo de mudança para novas
instalações, o que justificou o início de processo licitatório para contratação de empresa especializada em mudança. O servidor responsável pelo
processo julgou ser a forma de licitar mais adequada, nesse caso, a combinação entre as modalidades concorrência e tomada de preços. Por
isso, foi decidido realizar um pregão com a combinação de ambas as
modalidades. Assertiva: Nessa situação, é correto afirmar que o processo licitatório adotado foi adequado para o caso.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
Considerando o disposto na Lei n.º 8.666/1993, julgue o item subsequente. Ao Poder Legislativo estadual é permitida a criação de novas
modalidades de licitação, conforme as peculiaridades locais existentes.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Julgue o item que segue, referente a licitações, contratos, concessões e
permissões. A Lei de Licitações instituiu como modalidades de licitação
a concorrência, a tomada de preços, o convite, o concurso e o leilão,
tendo vedado a criação de outras modalidades ou a combinação das
existentes, embora o pregão tenha sido legalmente instituído, mais tarde,
como nova modalidade de licitação. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: CADE
Com relação às licitações públicas e respectivas legislações, De acordo
com a legislação vigente, as modalidades de licitação são a concorrência, a tomada de preços, o concurso, o convite, o leilão e o pregão. Em
uma licitação, é permitido combinar duas ou mais formas de licitação.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: TRE-GO
Com relação a licitações, julgue o item que se segue. A modalidade de
licitação adequada deve ser definida de acordo com o objeto a ser adquirido ou obra a ser contratada, decisão que deve ser seguida pela apuração do valor total do objeto a ser licitado.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Julgue o item que se segue , referente a licitação. Nos casos em que
couber licitação na modalidade convite, será facultado à administração
utilizar a tomada de preços e, em qualquer caso, a concorrência.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ICMBIO
Com relação às licitações públicas, julgue os itens subsecutivos. Concorrência é a modalidade de licitação recomendada para compras que
importem valores elevados.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: MPOG
De acordo com a Lei de Licitações, julgue o item que se segue. A realização de audiência pública concedida pela autoridade responsável é exigência obrigatória nos casos em que a modalidade de licitação adotada
for a concorrência.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: DPU
Uma autarquia federal, desejando comprar um bem imóvel — não enquadrado nas hipóteses em que a licitação é dispensada, dispensável ou
inexigível — com valor de contratação estimado em R$ 50.000,00, efetuou licitação na modalidade concorrência. Considerando a situação descrita, julgue os itens a seguir, acerca da organização administrativa da
União, das licitações e contratos administrativos e do disposto na Lei n.º
8.112/1990.Em virtude do valor de contratação estimado, se cumpridas
as exigências legais, seria permitida a realização da licitação sob a modalidade convite. Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: STJ
No que se refere aos contratos e licitações e à responsabilidade civil,
julgue o item subsequente. A aquisição de bens imóveis pela administração pública, em regra, somente pode ser realizada pela modalidade
de licitação tomada de preços, independentemente do valor do imóvel.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: MPOG
Com relação aos regimes de empreitada adotados em obras públicas,
julgue o item seguinte. Caso a administração contrate a execução da
obra ou do serviço por preço certo e total, caracteriza-se a empreitada
por preço integral. Certo ou Errado?
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GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: FUB
Com base nos princípios afetos à licitação pública, e nas disposições da
Lei n.º 8.666/1990, julgue o item que se segue. Para participar de uma
tomada de preços, a empresa deverá estar cadastrada junto ao órgão ou
atender às condições exigidas para o cadastramento.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: CGE-PI
A respeito da contratação de bens e serviços de TI, julgue o item a seguir,
de acordo com a Lei n.º 8.666/1993. A modalidade de licitação por leilão
pode ocorrer entre os interessados, previamente cadastrados, que atendam aos requisitos exigidos para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data de recebimento das propostas.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: AGU
A propósito das licitações, dos contratos, dos convênios e do sistema de
registro de preços, julgue o item a seguir com base nas orientações normativas da AGU. Na licitação para registro de preços, a indicação da dotação orçamentária é exigível apenas antes da assinatura do contrato, sendo o prazo de validade da ata de registro de preços de, no máximo,um ano,no qual devem ser computadas as eventuais prorrogações,
que terão de ser devidamente justificadas e autorizadas pela autoridade
superior, devendo a proposta continuar sendo mais vantajosa.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: TRE-GO
Com relação a licitações, julgue o item que se segue. Na modalidade
convite, empresas que não tenham sido convidadas pela administração
não poderão participar da licitação.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: FUB
Em relação às disposições da Lei de Licitações e Contratos, julgue o item
subsecutivo. Cinco dias úteis são estabelecidos legalmente como o prazo
mínimo para o recebimento de propostas para a licitação na modalidade
convite. Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-PA
Com relação à licitação pública, julgue o item seguinte. Concurso é a
modalidade de licitação indicada para a escolha de trabalho técnico ou
científico, mediante a instituição aos vencedores de prêmios em dinheiro,
conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com
antecedência mínima de trinta dias.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: STJ
Julgue o seguinte item, referente a licitações, pregão e sistema de registro de preços. Devido ao fato de o pregão ser utilizado para a contratação
de bens e serviços comuns, o critério empregado para a escolha do vencedor poderá ser o de menor preço ou técnica e preço.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: TCU
Com base nas normas que regulam as licitações e os contratos administrativos, julgue o item seguinte. É possível a licitação na modalidade
pregão pelo critério técnica e preço, desde que o bem ou serviço seja
considerado comum.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
A respeito do pregão, julgue o item a seguir. Na fase preparatória do pregão, o agente encarregado da compra poderá, por delegação da autoridade competente, designar, entre os servidores do órgão ou da entidade
promotora da licitação, o pregoeiro responsável. Para evitar a perpetuação de apenas um pregoeiro e não ofender o princípio da impessoalidade, recomenda-se à autoridade competente habilitar vários agentes
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para exercer a função de pregoeiro bem como adotar sistema de rodízio
nas designações. Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: CGE-PI
No que se refere à contratação de bens e serviços de TI, julgue o item
subsecutivo, com base na Lei n.º 10.520/2002. A função de pregoeiro
pode ser desempenhada por militar, desde que esteja no âmbito do Ministério da Defesa. ·
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: FUB
Com base no Decreto n.º 5.450/2005, que regulamenta a modalidade de
licitação pregão eletrônico, julgue os itens a seguir. Os órgãos e as entidades controladas direta ou indiretamente pela União devem, obrigatoriamente, utilizar o pregão para aquisição de bens e serviços comuns, de
preferência o pregão eletrônico. ·
Certo
ou ·
Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
Acerca das transferências de recursos da União para órgãos e entidades
públicas ou privadas sem fins lucrativos para a execução de programas
de interesse recíproco, julgue o seguinte item. A aquisição de bens e serviços comuns por entidades públicas que receberem recursos da União
deverá ser feita mediante pregão, preferencialmente na forma eletrônica.
·
Certo ou ·
Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
A respeito do pregão, julgue o item a seguir. Os contratos celebrados
pelas agências reguladoras federais para a aquisição de bens e serviços
comuns devem ser precedidos de pregão, a ser realizado, preferencialmente, na forma eletrônica. ·
Certo
ou ·
Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: STJ
Julgue o seguinte item, referente a licitações, pregão e sistema de registro de preços. Diferentemente dos demais procedimentos licitatórios,
o procedimento do pregão implica, inicialmente, a disputa de lances para
a ulterior análise dos requisitos necessários à habilitação da empresa licitante, procedendo-se à análise conforme a ordem de classificação.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: STJ
A respeito de pregão, julgue o item que se segue com base na Lei
n.o 10.520/2002. Subsidiariamente, as normas da Lei n.º 8.666/1993
aplicam-se à modalidade de pregão.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: FUB
De acordo com os dispositivos legais que regulam as licitações públicas,
julgue o item a seguir. A concorrência pública é a modalidade de licitação que deve ser utilizada para a venda de bens móveis inservíveis para
a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados,
ou para a alienação de bens imóveis.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: MPU
Julgue o próximo item , acerca de inexigibilidade de licitação e do leilão
como modalidade licitatória. Se a administração pública pretender vender bens móveis inservíveis, ela deverá fazê-lo mediante leilão a quem
oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação dos bens
em questão
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: CADE
Com relação ao direito administrativo, julgue o item seguinte. Considere
que, em operação da polícia federal, tenha sido apreendida grande quantidade de veículos introduzidos ilegalmente no território brasileiro. Nesse
caso, a administração poderá realizar leilão para a venda desses veículos. Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: FUNPRESP-EXE
Com relação ao pregão, julgue o item subsequente. O pregão é uma modalidade de licitação destinada à aquisição de bens e serviços comuns
pelos entes públicos, sem qualquer restrição em relação ao valor estimado da contratação.
Certo ou Errado?
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GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: STJ
A respeito de pregão, julgue o item que se segue com base na Lei
n.o 10.520/2002. As compras e as contratações de bens e serviços comuns, no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, poderão ser implementadas com base na modalidade de licitação
denominada pregão. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: MPOG
Julgue o item a seguir, a respeito de gastos públicos. Situação hipotética:
Uma organização busca contratar os serviços de uma consultoria especializada e sem concorrentes no mercado. Assertiva: Nessa situação, a
modalidade correta para a contratação é a licitação mediante pregão.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: FUB
De acordo com os dispositivos legais que regulam as licitações públicas,
julgue o item a seguir. Na administração pública, pode ser adotada a
modalidade de licitação pregão para a aquisição de bens e serviços comuns ou especiais e diferenciados.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: TRE-GO
Determinado ente da administração pública deseja realizar procedimento
licitatório para a contratação de serviços de segurança patrimonial armada para seu edifício sede. Considerando essa situação hipotética, julgue o próximo item.O valor estimado da contratação é determinante na
escolha da modalidade licitatória a ser adotada: concorrência pública, tomada de preços, convite ou pregão. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
No que se refere à licitação na modalidade pregão, julgue o item que se
segue. Essa modalidade é adequada para a contratação de empresa que
forneça mão de obra especializada no desenvolvimento de sistemas.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ICMBIO
Com relação às licitações públicas, julgue os itens subsecutivos. Convite
e tomada de preços são modalidades de licitação que podem ser adotadas pela administração pública para a contratação de obras. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: Telebras
A administração pública decidiu licitar determinada obra, orçada em
R$1.800.000,00, em dois processos licitatórios distintos: o primeiro de R$
800.000,00 e o segundo de R$ 1.000.000,00. Como faltavam apenas
dois meses para o fim do exercício financeiro, as duas etapas foram licitadas simultaneamente. Caso a obra tivesse sido licitada em uma única
parcela, a modalidade cabível seria a concorrência.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: Telebras
A administração pública decidiu licitar determinada obra, orçada em R$
1.800.000,00, em dois processos licitatórios distintos: o primeiro de R$
800.000,00 e o segundo de R$ 1.000.000,00. Como faltavam apenas
dois meses para o fim do exercício financeiro, as duas etapas foram licitadas simultaneamente. Devido à possibilidade de menor prazo de divulgação de aviso de edital, o pregão seria uma alternativa legalmente viável para a situação apresentada, independente de se dividir ou não a
licitação da obra
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
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No que se refere à licitação na modalidade pregão, julgue o item que se
segue. As contratações de obras de engenharia não podem ser licitadas
por meio de pregão eletrônico.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: TJ-SE
Julgue os itens subsecutivos, no que diz respeito à licitação administrativa. Por se tratar de contratação de natureza comum, órgãos públicos
podem utilizar a licitação na modalidade pregão para a contratação de
obra de engenharia.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: FUB
Com base no Decreto n.º 5.450/2005, que regulamenta a modalidade de
licitação pregão eletrônico, julgue os itens a seguir. O uso da modalidade
de licitação pregão eletrônico desburocratizou as contratações de obras
de engenharia e de locações imobiliárias
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: CADE
O prego, assim como as demais modalidades de licitação, aplica-se às
alienações em geral, porém seu uso é vedado para serviços de engenharia.Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
Considerando o disposto na Lei n.º 8.666/1993, julgue o item subsequente. É recomendável que o administrador público fracione ou desmembre obra, compra ou serviço, para o devido enquadramento do valor
dentro dos limites de dispensa previstos nessa lei.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: MEC
A administração deve dividir as obras, os serviços e as compras que pretende realizar em quantas etapas julgar viáveis técnica e economicamente e deve realizar uma licitação única que contemple todas as etapas.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: Telebras
A administração pública decidiu licitar determinada obra, orçada em R$
1.800.000,00, em dois processos licitatórios distintos: o primeiro de R$
800.000,00 e o segundo de R$ 1.000.000,00. Como faltavam apenas
dois meses para o fim do exercício financeiro, as duas etapas foram licitadas simultaneamente. A proximidade do fim do exercício financeiro é
justificativa aceitável para dividir a obra em duas parcelas, o que permite
adotar a modalidade “tomada de preços” para as duas licitações.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-PA
Em relação ao sistema de registro de preços, julgue o item seguinte. Esse
sistema consiste em um conjunto de procedimentos para o registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para
contratações futuras, em que as empresas, concordando em fornecer
nas mesmas condições do primeiro colocado, disponibilizam os bens e
serviços a preços e prazos registrados em ata específica. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: MPOG
De acordo com a Lei de Licitações, julgue o item que se segue. O registro
de preços é a modalidade de licitação utilizada para as compras efetuadas pela administração pública.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: MEC
De acordo com as Leis n.º 8.666/1993 e n.º 10.520/2002 e com o Decreto
n.º 7.892/2013, julgue o item que se segue. A licitação para registro de
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preços pode ser realizada na modalidade de pregão e na modalidade de
concorrência
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANTAQ
Acerca de licitação e contratação pública, julgue os itens que se seguem.
É legalmente admissível a realização de licitação na modalidade pregão
para o registro de preços
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
Julgue o item subsequente com relação ao Sistema de Registro de Preços (SRP). Uma das hipóteses para a adoção do SRP na prestação de
serviços a uma entidade da Administração é a impossibilidade de se determinar, previamente, com que frequência ou abrangência esses serviços serão demandados. Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
Determinada autarquia federal, pretendendo adquirir, no mercado, cartuchos e toners para suas impressoras, para o atendimento das necessidades do órgão ao longo do ano, fez a estimativa de consumo mensal
desses materiais, chegando a um quantitativo aproximado que serviria
de parâmetro para a compra. Considerando essa situação hipotética, julgue o seguinte item.A indicação prévia de dotação orçamentária para a
aquisição dos referidos materiais não é requisito obrigatório para a realização do registro de preços
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: CADE
Com relação a licitações, contratos e convênios, julgue os próximos itens.
O julgamento da licitação para registro de preços, por técnica e preço,
pode ser adotado, desde que seja prolatado despacho fundamentado da
autoridade máxima do órgão. Para a realização desse tipo de licitação, é
necessária a indicação de dotação orçamentária.
Certo ou Errado?
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GABARITO:Errado

Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: TCU
Com base no que dispõe a Lei n.º 8.666/1993, julgue o item subsequente,
acerca de licitação e contratos administrativos. O sistema de controle originário no quadro geral de preços deve ser preferencialmente informatizado.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANTAQ
Considere que a administração pública federal necessite adquirir, junto
ao mercado, papel A4 para impressão, para uso de determinado ente
público. Nessa situação, se houver outros entes federais interessados na
aquisição desse tipo de papel e for conveniente para a administração,
poderá ser realizado o registro de preços. Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
Determinada autarquia federal, pretendendo adquirir, no mercado, cartuchos e toners para suas impressoras, para o atendimento das necessidades do órgão ao longo do ano, fez a estimativa de consumo mensal
desses materiais, chegando a um quantitativo aproximado que serviria
de parâmetro para a compra. Considerando essa situação hipotética, julgue o seguinte item.A autarquia poderá adquirir os cartuchos e toners de
que necessita, utilizando ata de registro de preços gerenciada por determinado órgão federal, desde que haja anuência do órgão gerenciador e
concordância do fornecedor beneficiário, não devendo o quantitativo pretendido exceder a 100% do que esteja registrado na ata
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: MPOG
De acordo com a Lei de Licitações, julgue o item que se segue. Qualquer
cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do quadro geral
de registro de preços em razão de incompatibilidade do preço disposto
no quadro geral com o vigente no mercado. Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: FUNPRESP-EXE
De acordo com o Decreto n.º 7.892/2013, que regula o sistema de registro de preços, julgue o item a seguir. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, cinco
vezes o quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e
para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos
que venham a aderir.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
Determinada autarquia federal, pretendendo adquirir, no mercado, cartuchos e toners para suas impressoras, para o atendimento das necessidades do órgão ao longo do ano, fez a estimativa de consumo mensal
desses materiais, chegando a um quantitativo aproximado que serviria
de parâmetro para a compra. Considerando essa situação hipotética, julgue o seguinte item.Havendo registro de preços de cartuchos e toners e
decidindo a autarquia adquiri-los, a compra deve limitar-se a uma quantidade mínima dos produtos registrados, sendo obrigatório que esse
quantitativo conste expressamente no edital de licitação e na ata de registro de preços.Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: FUNPRESP-EXE
De acordo com o Decreto n.º 7.892/2013, que regula o sistema de registro de preços, julgue o item a seguir. Entidades da administração pública
federal podem aderir a atas de registro de preços gerenciadas por órgãos
e entidades municipais, distritais ou estaduais
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: STJ
Julgue o seguinte item, referente a licitações, pregão e sistema de registro de preços. As entidades federais não participantes do sistema de registro de preços poderão aderir à ata de registro de preços de outros entes da Federação, desde que devidamente justificada a vantagem e mediante anuência do órgão gerenciador, cabendo ao fornecedor beneficiário da ata, observadas as condições nela estabelecidas, aceitar ou não
a adesão. Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-PA
No que concerne às licitações públicas, julgue o item subsecutivo. As
compras feitas pela administração pública não poderão ser efetuadas
sem a adequada caracterização de seu objeto e a indicação dos recursos
orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: MPOG
Julgue o item a seguir, a respeito de gastos públicos. Para a instrução
apropriada do processo licitatório, faz-se necessária a caracterização
adequada do objeto a ser comprado, assim como a indicação dos recursos orçamentários necessários ao seu pagamento.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
No que se refere ao disposto na Lei n.º 8.666/1993, julgue o próximo item.
Na fase interna da licitação, a autoridade competente determina a realização do processo licitatório, define seu objeto e indica o recurso orçamentário; na fase externa, a mesma autoridade convoca os interessados,
por edital ou carta-convite, analisa as condições dos interessados que
afluem à licitação (habilitação), julga as propostas e homologa e adjudica
o objeto da licitação.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: Telebras
A respeito das licitações públicas e dos contratos administrativos, julgue
o item a seguir à luz da legislação pertinente. A fase externa da licitação,
conforme previsão legal, tem início com a divulgação do edital. ·
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
A respeito do pregão, julgue o item a seguir. Admite-se, excepcionalmente, a dispensa de parecer jurídico no pregão, dado o caráter célere
dessa modalidade de licitação.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: TJ-DFT
A respeito da organização administrativa, dos atos administrativos e dos
contratos e convênios administrativos, julgue o item a seguir. Fica a critério da autoridade pública, se for conveniente fazê-lo, solicitar que minutas de contratos e convênios administrativos sejam examinadas pela assessoria jurídica da administração pública, para a emissão de parecer
jurídico. Havendo a solicitação, emitir-se-á parecer de caráter facultativo.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
Considerando o disposto na Lei n.º 8.666/1993, julgue o item subsequente. Consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Contas da
União, as minutas de edital de licitação devem ser individualmente submetidas à assessoria jurídica do órgão ou entidade licitante, não se admitindo a utilização de minuta padrão, ainda que previamente aprovada
pela assessoria jurídica.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
A respeito do pregão na forma eletrônica, julgue o item que se segue.
Nessa modalidade de licitação, são válidos os documentos constantes
dos arquivos e registros digitais para todos os efeitos legais, exceto para
a prestação de contas. Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
Com relação às contratações de tecnologia da informação e segurança
da informação, julgue o item que se segue. A execução da fase de planejamento da contratação é facultativa nos casos em que sejam utilizadas verbas de organismos internacionais, como, por exemplo, as do
Banco Mundial. Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: DPU
Uma autarquia federal, desejando comprar um bem imóvel — não enquadrado nas hipóteses em que a licitação é dispensada, dispensável ou
inexigível — com valor de contratação estimado em R$ 50.000,00, efetuou licitação na modalidade concorrência. Considerando a situação descrita, julgue os itens a seguir, acerca da organização administrativa da
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União, das licitações e contratos administrativos e do disposto na Lei n.º
8.112/1990.Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2013 Banca:
CESPE Órgão: STF
Julgue o item que se segue acerca de licitação. Em caso de irregularidade no edital de licitação, é assegurado a qualquer cidadão impugná-lo
até cinco dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes
de habilitação.Certo ou Errado?
GABARITO: correta
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: STJ
A respeito da licitação e dos contratos administrativos, julgue o item subsecutivo. A exigência de prévia experiência em serviços de natureza similar como requisito para demonstração de qualificação técnica, na fase
de habilitação em procedimento de licitação, vulnera a isonomia, a impessoalidade e o julgamento objetivo, elementos basilares do certame.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: FUB
A respeito das diretrizes dos procedimentos licitatórios, julgue
o item subsequente. Para a verificação da qualificação técnica, é dispensável a apresentação dos respectivos atestados de capacidade fornecidos por pessoas de direito público ou privado.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANTAQ
Considere que a administração pública federal necessite adquirir, junto
ao mercado, papel A4 para impressão, para uso de determinado ente
público. Nessa situação, pode a administração exigir no edital, como condição para a habilitação da empresa interessada no certame, a entrega
de amostras do bem a ser adquirido pelo ente público
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
No que diz respeito a licitações públicas, julgue o item abaixo. Não
ofende o princípio da igualdade ou da ampla competitividade a cláusula
editalícia que exija, em licitação destinada à contratação de serviço, para
fins de qualificação técnica, comprovada experiência.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: TCU
Com base no que dispõe a Lei n.º 8.666/1993, julgue o item subsequente,
acerca de licitação e contratos administrativos. A documentação necessária para a qualificação econômico-financeira de pessoa jurídica limitase ao balanço patrimonial e às demonstrações contábeis do último exercício social.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: TJ-SE
Acerca das licitações públicas, julgue os itens subsequentes. É vedado
exigir aos licitantes a comprovação de capital mínimo ou de patrimônio
líquido mínimo ou qualquer outra condição que comprometa, restrinja ou
frustre a isonomia entre os licitantes ou o caráter competitivo do certame.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: TC-DF
Considerando que a Secretaria de Educação do DF tenha celebrado contrato de prestação de serviços de vigilância armada com a empresa X,
julgue os itens subsecutivos. No intuito de evitar que a empresa X disponibilize pessoas que não possuam o perfil adequado para o trabalho, a
administração poderá escolher os funcionários que prestarão o serviço.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ICMBIO
Com relação às licitações públicas, julgue o item subsecutivo. Na fase
de habilitação de uma licitação, a administração pública pode solicitar a
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista de participante
Certo ou Errado?
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GABARITO:Errado

Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
A respeito do pregão, julgue o item a seguir. Exige-se, para a habilitação
do licitante vencedor, a documentação relativa a sua qualificação técnica,
admitindo-se sua substituição pelo registro cadastral no sistema de cadastramento unificado de fornecedores (SICAF).
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: TC-DF
No que se refere à elaboração e fiscalização de contratos, julgue o
item subsecutivo. A administração não pode impor regras e procedimentos mais rígidos para empresas que possuam débitos fiscais — ainda que
habilitadas no processo licitatório — como forma de assegurar o cumprimento contratual
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-PA
A respeito do controle da administração pública, do processo administrativo e da licitação, julgue o item a seguir. Será nulo o edital de licitação
que fixar o preço máximo admitido para a aquisição de bens comuns
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-PA
Com relação à licitação pública, julgue o item seguinte. Está sujeita à
nulidade a celebração de contrato com a administração pública que desrespeite a ordem de classificação das propostas ou que inclua terceiros
estranhos ao procedimento licitatório.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: Telebras
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A respeito das licitações públicas e dos contratos administrativos, julgue
o item a seguir à luz da legislação pertinente. No caso de licitação dispensada, a administração pública, mediante o exercício do poder discricionário, poderá estabelecer rito particular de seu interesse para a aquisição de bem ou serviço. Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE
Órgão:
FUB
Com base nos princípios afetos à licitação pública, e nas disposições da
Lei n.º 8.666/1990, julgue o item que se segue. Por meio de leilão, a
administração poderá, excepcionalmente, contratar diretamente com o
particular. Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: FUNPRESP-EXE
Com relação ao pregão, julgue o item subsequente. Quando houver interesse público, a administração pública poderá exigir dos participantes do
pregão garantia das propostas, especialmente nos editais cujo objeto
seja de alta complexidade em tecnologia da informação.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
A Lei Complementar n.º 73/1993 estabelece a competência da Advocacia-Geral da União (AGU) para fixar a interpretação da Constituição Federal, das leis, dos tratados e demais atos normativos, a ser uniformemente seguida pelos órgãos e entidades da administração federal. À luz
das orientações normativas editadas pela AGU no ano de 2014 acerca
de licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir. Em se
tratando de licitação na modalidade pregão, cabe ao agente ou ao setor
técnico da administração declarar a natureza comum do objeto a ser licitado, bem como definir se o objeto da contratação pretendida corresponde a obra ou serviço de engenharia.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
A respeito do pregão, julgue o item a seguir. Dada a tendência atual de
ampliação da utilização do pregão, os serviços de engenharia, desde que
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caracterizáveis como serviços comuns, podem ser licitados por meio do
pregão na forma eletrônica.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-PA
O termo de referência é um instrumento usado na modalidade pregão
tanto na forma presencial quanto na eletrônica.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: STJ
A respeito da elaboração de termo de referência e do projeto básico no
âmbito da administração pública, julgue o item a seguir. O termo de referência (TR) deve constar de todo processo, caso o referido processo esteja relacionado à aquisição de materiais na modalidade pregão, realizado na forma presencial. Nas situações em que é realizado pregão eletrônico, o TR é facultativo, devendo ser apresentado quando o licitante
precisar detalhar melhor as especificações do seu produto.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-PA
Na modalidade pregão, instituída pela Lei n.º 10.520/2002, o termo de
referência corresponde a um instrumento a ser utilizado. A respeito desse
assunto, julgue o item subsequente. Demonstrar as necessidades da administração é uma das funções do termo de referência.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-PA
O orçamento detalhado do objeto da licitação não deve constar do termo
de referência.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: STJ
A respeito da elaboração de termo de referência e do projeto básico no
âmbito da administração pública, julgue o item a seguir. A fim de cumprir
suas funções legais e administrativas, o projeto básico e o TR devem
conter, entre outros elementos, as responsabilidades das partes, o prazo
de execução da obra e as sanções.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-PA
No termo de referência, é permitida a indicação de marca quando da especificação do objeto que se deseja adquirir.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-SC
Com base na Lei n.º 10.520/2002, julgue o item a seguir, relativo à contratação de bens e serviços de TI. Na fase preparatória do pregão, podem
ser feitas especificações do objeto que limitem a competição, desde que
elas sejam indispensáveis para o andamento do processo licitatório.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: FUB
Com base no Decreto n.º 5.450/2005, que regulamenta a modalidade de
licitação pregão eletrônico, julgue os itens a seguir. Em um processo licitatório, entre as responsabilidades do pregoeiro e da equipe de apoio
estão incluídas a coordenação do processo bem como a recepção, o
exame e as decisões a respeito das impugnações. Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: MDIC
Julgue os itens que se seguem, referentes à legislação administrativa e
à licitação pública. Todos os licitantes podem apresentar lances ao longo
de todo o pregão presencial, a despeito da proposta inicial ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-SC
Com base na Lei n.º 10.520/2002, julgue o item a seguir, relativo à contratação de bens e serviços de TI. Caso não esteja especificado no edital,
o prazo de validade das propostas será de sessenta dias. ·
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: FUB
De acordo com os dispositivos legais que regulam as licitações públicas,
julgue o item a seguir. O prazo de validade das propostas apresentadas
nas licitações realizadas na modalidade pregão será de sessenta dias,
ou o prazo fixado no edital.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: TCU
A respeito de licitações, julgue o item que se segue. O prazo de validade
das propostas no pregão será de sessenta dias, se outro não estiver fixado no edital pertinente.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: CGE-PI
No que se refere à contratação de bens e serviços de TI, julgue o item
subsecutivo, com base na Lei n.º 10.520/2002. Caso o prazo de validade
das propostas não esteja previsto no edital, as propostas terão validade
de noventa dias.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão: DPU
As modalidades de licitação previstas em lei incluem a concorrência, a
tomada de preços, o convite, o concurso, o leilão, o pregão e o regime
diferenciado de contratação. A legislação prevê também situações de
dispensa e de inexigibilidade de licitação. A respeito desse assunto, julgue o item seguinte. Situação hipotética: O poder público, por meio de
análises de indicadores de qualidade definidos em contrato com determinada concessionária de serviços públicos, identificou má gestão e deficiência na prestação de serviços para os quais a referida empresa foi contratada. Assertiva: Nessa situação, o poder concedente poderá declarar
a caducidade como forma de extinção da concessão
Certo ou Errado?
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GABARITO:Certo

Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-PA
A respeito da modalidade de licitação denominada pregão, julgue o próximo item. Caso o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, deixe de celebrar o contrato alegando necessidade de prazo adicional para confirmar a proposta, o pregoeiro poderá
conceder-lhe um novo prazo para a assinatura do contrato, desde que
seja inferior a trinta dias.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-PA
No que concerne às licitações públicas, julgue o item subsecutivo. No
pregão, uma vez declarado o licitante vencedor, qualquer pessoa, ainda
que não tenha participado da licitação, tem o direito de manifestar motivadamente a intenção de recorrer por motivo de nulidade procedimental.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
A respeito do pregão, julgue o item a seguir. Na fase externa do pregão,
a manifestação do licitante de interpor recurso contra a decisão do pregoeiro deve ser feita no final da sessão pública do pregão, tendo esse
recurso efeito suspensivo.Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-PA
Com relação à licitação pública, julgue o item seguinte. Declarado o vencedor da licitação, na modalidade pregão qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, sendo-lhe concedido o prazo de três dias para apresentar as razões do recurso.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
No que se refere à licitação na modalidade pregão, julgue o item que se
segue. Nessa modalidade de licitação, o recurso administrativo deve ser
realizado ainda na sessão do pregão, com prazo de três dias para apresentação das contrarrazões.
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Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-PA
No que se refere às licitações públicas, julgue o próximo item. No pregão,
os membros da equipe de apoio deverão ser, em sua maioria, servidores
que ocupem cargo efetivo ou emprego na administração e que pertençam, preferencialmente, ao quadro permanente do órgão ou entidade
responsável pelo evento.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
A respeito do pregão na forma eletrônica, julgue o item que se segue. Os
participantes do pregão na forma eletrônica devem ser previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico, por meio da atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para
acesso ao sistema eletrônico.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
Considerando as instruções normativas do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (MPOG) referentes a licitações e contratos públicos, julgue o item a seguir. Na fase competitiva do pregão eletrônico,
poderá o licitante enviar lances em intervalos de tempo inferiores a
quinze segundos.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
A respeito do pregão na forma eletrônica, julgue o item que se segue. Na
fase competitiva do pregão em sua forma eletrônica, deve-se respeitar
intervalo mínimo entre os lances enviados pelo mesmo licitante, excetuando-se as entidades integrantes do sistema de serviços gerais (SISG),
que estão dispensadas dessa exigência.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-PA
A respeito da modalidade de licitação denominada pregão, julgue o próximo item. ,Para a participação no certame, não se exige dos licitantes a
aquisição do edital ou a apresentação de garantia de proposta.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-SC
Com base na Lei n.º 10.520/2002, julgue o item a seguir, relativo à contratação de bens e serviços de TI. Para a aquisição de bens e serviços
comuns, é vedada a exigência de garantia de proposta bem como a exigência de que os licitantes adquiram o edital para participarem do certame
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: STJ
A respeito de pregão, julgue o item que se segue com base na Lei
n.o 10.520/2002. Como condição para participar de pregão na forma da
referida lei, é indispensável que o licitante adquira o edital referente ao
certame que ele pretende participar.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANTAQ
Considere que a administração pública federal necessite adquirir, junto
ao mercado, papel A4 para impressão, para uso de determinado ente
público. Nessa situação, caso seja realizado pregão, deverão os licitantes adquirir o edital como condição para a participação no certame.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: TC-DF
Com relação ao regime diferenciado de contratações e à disciplina legal
sobre o pregão, julgue o item subseqüente. Entre outras proibições,
veda-se, no pregão, a exigência de garantia de proposta bem como a
exigência da aquisição do edital pelos licitantes como condição para participação no certame.
Certo ou Errado?
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GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
Julgue o item subsecutivo, acerca do regime diferenciado de contratações públicas (RDC). O RDC foi instituído para regular as licitações e
contratos necessários à execução de obras e serviços relacionados à realização de grandes eventos, das ações do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), das obras e dos serviços de engenharia no âmbito
do Sistema Único de Saúde (SUS), entre outros.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: FUB
A respeito das diretrizes dos procedimentos licitatórios, julgue
o item subsequente. A vigência do regime diferenciado de contratações
públicas (RDC) terminará juntamente com o fim das obras necessárias
para os Jogos Olímpicos de 2016.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: TC-DF
No que se refere ao Regime Diferenciado de Contratações Públicas
(RDC), instituído pela Lei federal n.º 12.462/2011, e ao Sistema de Registro de Preços (SRP), julgue os itens subsecutivos. O RDC é aplicável
exclusivamente às licitações e contratos que envolvem os Jogos Olímpicos de 2016, a Copa do Mundo FIFA 2014, as ações integrantes do PAC
e as obras e serviços de engenharia no âmbito do SUS.Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANTAQ
Acerca de licitação e contratação pública, julgue os itens que se seguem.
O regime diferenciado de contratações públicas não pode ser aplicado
para obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: CADE
Com relação a licitações, contratos e convênios, julgue os próximos
itens. Para a realização de contrato de serviço de engenharia no âmbito
do Sistema Único de Saúde, é possível a aplicação do regime diferenciado de contratações públicas, e deve ser observado, entre outros, o princípio do desenvolvimento nacional sustentável.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: PGE-BA
Secretário estadual de saúde pretende construir hospital para atuar no
âmbito do SUS. No caso, pode realizar licitação no regime diferenciado
de contratação e utilizar a empreitada por preço global. Parte superior do
formulário
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: TC-DF
Com relação ao regime diferenciado de contratações e à disciplina legal
sobre o pregão, julgue o item subsequente. Afora a Copa do Mundo de
2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, o regime diferenciado de contratações aplica-se a obras e a serviços voltados à construção, à ampliação
e à reforma de estabelecimentos penais e de unidades de atendimento
socioeducativo, entre outras.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-PA
Julgue o item seguinte com base nas normas de direito administrativo e
na jurisprudência. O regime diferenciado de contratações públicas aplicase às licitações e contratos built-to-suit, ou de locação sob medida, firmados pela administração pública.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-SC
De acordo com a Lei n.º 8.666/1993 e de inovações decorrentes do advento do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) — Lei n.º
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12.462/2011 —, julgue o item subsequente, a respeito do processo licitatório para contratações de obras públicas. Além de garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e da seleção da proposta mais
vantajosa para a administração, o RDC objetiva incentivar a inovação
tecnológica.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
Acerca do regime diferenciado de contratações públicas (RDC) e sua regulamentação, julgue o item. O RDC norteia-se, entre outros princípios,
pelo princípio da economicidade, previsto constitucionalmente no tocante
à fiscalização contábil, financeira e orçamentária da administração pública.Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
A respeito do pregão, julgue o item a seguir. O pregão é juridicamente
condicionado aos princípios da probidade administrativa e da seletividade, tendo os participantes dessa modalidade de licitação direito público
subjetivo à fiel observância do procedimento normativamente estabelecido. Certo ou Errado?.
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
Acerca do regime diferenciado de contratações públicas (RDC) e sua regulamentação, julgue o item. A execução simultânea de todos os contratos e a redução do prazo de execução dos contratos constituem objetivos de uma das diretrizes a serem observadas nas licitações e nos contratos regidos pelo RDC: o parcelamento do objeto da contratação.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: DPU
Com referência ao edital de licitação para compras no setor público, julgue o item subsequente. Até o dia útil imediatamente anterior à data de
recebimento das propostas, os órgãos integrantes do sistema de controle
interno poderão solicitar, para exame, cópia do edital de licitação. ·
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
Acerca do regime diferenciado de contratações públicas (RDC) e sua regulamentação, julgue o item. Caso seja adotado, na licitação, o modo de
disputa combinado, serão realizadas duas etapas, sendo, na segunda
etapa, a disputa sempre aberta, independentemente de o procedimento
iniciar-se pelo modo fechado ou pelo aberto.
Certo ou Errado?

GABARITO: Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-SC
De acordo com a Lei n.º 8.666/1993 e de inovações decorrentes do advento do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) — Lei n.º
12.462/2011 —, julgue o item subsequente, a respeito do processo licitatório para contratações de obras públicas. Apesar de o RDC prever,
como regra, que seja sigiloso o preço de referência para contratação, o
orçamento estimado pela administração deverá constar anexo ao edital
no caso de se adotar o critério de julgamento por maior desconto
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: DPU
Acerca de ato administrativo e de procedimento de licitação, julgue o item
seguinte. No caso de dispensa de licitação, ocorrerá a contratação direta
e, portanto, não será necessário justificar o preço pago.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: MPOG
Sobre procedimento licitatório e inexigibilidade de licitação, julgue o item
subsecutivo. Se um órgão público tiver de adquirir material que só possa
ser fornecido por representante comercial exclusivo, a licitação será inexigível e a administração ficará dispensada de justificar os preços praticados.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: CADE
Todos os casos de dispensa de licitação devem ser formalizados pelos
órgãos que a processam. Parte superior do formulário
Certo ou Errado?
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GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: STJ
No que se refere aos contratos e licitações e à responsabilidade civil,
julgue o item subsequente. As hipóteses de dispensa de licitação estão
previstas em rol exemplificativo, cabendo ao agente público justificar a
necessidade de contratação direta.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: CADE
No caso de licitação dispensada, a administração pública figura na condição de sujeito ativo, cujo interesse é ceder parte do seu patrimônio,
vender bens ou prestar serviços.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: DPU
As modalidades de licitação previstas em lei incluem a concorrência, a
tomada de preços, o convite, o concurso, o leilão, o pregão e o regime
diferenciado de contratação. A legislação prevê também situações de
dispensa e de inexigibilidade de licitação. A respeito desse assunto, julgue o item seguinte. Se o governo de determinado estado da Federação
construir imóveis residenciais destinados a programa habitacional de interesse social, a venda desses imóveis às pessoas cadastradas no programa deverá ser realizada com base nos dispositivos da inexigibilidade,
já que, nesse caso, a licitação é inviável. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: CADE
Com relação a licitações, contratos e convênios, julgue os próximos
itens. Caso um equipamento integrante do patrimônio do CADE não tenha utilização previsível, ele poderá ser vendido a outra entidade da administração pública sem a realização de licitação. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
139

Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-PA
Com base na Lei n.º 8.666/1993, que estabelece normas gerais acerca
de licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços,
publicidade, compras, alienações e locações, julgue o item a seguir,
acerca de obras e serviços. A licitação será dispensável se o valor para
obras e serviços de engenharia corresponder a até 20% do valor limite
da licitação na modalidade convite.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Polícia Federal
Considere que determinado órgão da administração pública pretenda adquirir equipamentos de informática no valor de R$ 5.000,00. Nesse caso,
o referido órgão tem a opção discricionária de realizar licitação ou proceder à aquisição direta mediante dispensa de licitação, em razão do baixo
valor dos equipamentos.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: TCU
A respeito de licitações, julgue o item que se segue. É inexigível a licitação em caso de guerra ou de grave perturbação da ordem.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ICMBIO
Julgue os próximos itens relativos à licitação pública, aos contratos e às
compras do governo. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento ou quando
houver guerra ou grave perturbação da ordem, a licitação será dispensável. Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: MDIC
No que concerne à licitação, ao controle da administração pública e ao
regime jurídico-administrativo, julgue os itens de 57 a 60. Considere que
o governo de determinado município onde houve desabamentos em decorrência de fortes chuvas tenha, em razão disso, decretado estado de
calamidade pública. Nesse caso, haja vista a urgência da situação, poderá haver a dispensa de licitação para a realização de obras necessárias à contenção de novos desabamentos .
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Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: FUB
Em relação às disposições da Lei de Licitações e Contratos, julgue o item
subsecutivo. As situações de emergência ou de calamidade pública justificam a inexigibilidade da licitação
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: SUFRAMA
Com relação a organização administrativa e licitação, julgue o item a seguir. Caso, em razão de fortes chuvas em determinado município, uma
represa se rompa e ocasione alagamento em alguns bairros, e, em razão
desse fato, o governo local decrete estado de calamidade pública, poderá
o município valer-se da inexigibilidade de licitação para realizar obras de
reparo da represa e evitar novos alagamentos.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: FUB
De acordo com os dispositivos legais que regulam as licitações públicas,
julgue o item a seguir. Em casos de situação de emergência ou de calamidade pública, poderá haver contratação direta, com dispensa de licitação, tendo o contrato decorrente prazo máximo de duração de cento e
oitenta dias, vedada a sua prorrogação.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Polícia Federal
A respeito de processos licitatórios, julgue os seguintes itens. Considere
que a empresa X, vencedora de licitação para prestar serviços de segurança nos terminais de ônibus urbanos de determinado município, tenha
falido e deixado de cumprir suas obrigações para com o poder público e
que a administração tenha contratado, emergencialmente, a empresa Y
para executar os serviços no prazo de cento e oitenta dias. Nessa situação, se novo processo de licitação não for concluído dentro do referido
prazo, a administração pública pode, de acordo com a legislação, efetuar
a prorrogação do contrato emergencial com a empresa Y por mais noventa dias.
Certo ou Errado?
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GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: PGE-BA
Considerando as regras aplicáveis às licitações e aos contratos administrativos, julgue os itens que se seguem. Desde que o preço contratado
seja compatível com o praticado no mercado, é possível a dispensa de
licitação para a aquisição, por secretaria estadual de planejamento, de
bens produzidos por autarquia estadual que tenha sido criada para esse
fim específico em data anterior à vigência da Lei n.º 8.666/1993.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2013 Banca:
CESPE Órgão: FUNASA
Julgue o próximo item, referentes a contratos administrativos. O instrumento de contrato é obrigatório em todas as modalidades de licitação.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE
Órgão:
CADE
Com relação à licitação pública no Brasil, Deve haver licitação para o uso
pelo particular de espaço em imóvel público reservado para lanchonete,
não sendo permitido o uso desse espaço por dispensa ou inexigibilidade.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
Uma empresa prestadora de serviço de terceirização de mão de obra
para a administração pública fechará as portas por problemas de caixa.
A decisão afetará milhares de empregados da prestadora lotados em diversos órgãos do governo federal, entre ministérios, agências reguladoras, autarquias e fundações. Conforme denúncia veiculada em jornal de
grande circulação, empregados da empresa lotados em vários órgãos da
administração direta e indireta não receberam o salário no mês passado. Com base nas informações acima, julgue o item a seguir.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2013 Banca:
CESPE Órgão: TRT - 17ª Região (ES)
Com relação aos princípios e à inexigibilidade de licitação, julgue os próximos itens. Caso determinada prefeitura pretenda adquirir, em caráter
emergencial, hortifrutigranjeiros e gêneros perecíveis para atender a escolas e creches sob sua responsabilidade, ela poderá comprar esses
itens sem a realização de licitação, pois essa hipótese constitui licitação
inexigível.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: FUNPRESP-EXE
Com relação às hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação previstas na Lei n.º 8.666/1993, julgue o item a seguir. A licitação é dispensável para a aquisição ou restauração de obras de arte e de objetos históricos com autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou da entidade.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: MTE
Acerca das licitações e do controle da administração pública, julgue os
itens subsequentes. Caso o MTE pretenda celebrar contrato de prestação de serviços com organização social devidamente qualificada para
atividade contemplada no contrato de gestão, a licitação será dispensável .Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: MTE
Considere que um município tenha interesse em celebrar contrato de programa com outro ente da Federação, ou com entidade de sua administração indireta, para a prestação de serviços públicos de forma associada
nos termos do autorizado em contrato de consórcio público. Nessa situação, a licitação será dispensável.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Julgue o item que segue, referente a licitações, contratos, concessões e
permissões. As concessões de serviços públicos precedidas de obras
públicas terão de ser objeto de prévia licitação, mas as que não forem
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precedidas das referidas obras se enquadrarão nas modalidades de dispensa de licitação.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Acerca de concessões rodoviárias, julgue os itens que se seguem. O edital de licitação de concessões rodoviárias precedidas de obras públicas
cujo valor seja inferior aos limites estabelecidos em lei está dispensado
de consulta pública
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: SUFRAMA
No que concerne aos serviços públicos, ao controle administrativo e a
licitação, julgue o item subsequente. Tanto as concessões como as permissões de serviços públicos devem ser precedidas de licitação.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: DPU
As modalidades de licitação previstas em lei incluem a concorrência, a
tomada de preços, o convite, o concurso, o leilão, o pregão e o regime
diferenciado de contratação. A legislação prevê também situações de
dispensa e de inexigibilidade de licitação. A respeito desse assunto, julgue o item seguinte. Situação hipotética: A Defensoria Pública da União,
interessada em adquirir determinados bens, abriu processo licitatório
cujo resultado foi licitação deserta. Assertiva: Nessa situação, se for
comprovado que a realização de outro processo licitatório causará prejuízos à administração, o órgão poderá adquirir os bens por meio de dispensa de licitação, desde que mantenha todas as condições constantes
do instrumento convocatório inicial.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: MEC
Caso as empresas interessadas não sejam tecnicamente qualificadas
para a execução do objeto do contrato, conforme os critérios estabelecidos no respectivo edital, a licitação poderá ser dispensada, configurandose situação de licitação deserta, nos termos da doutrina de referência, e
poderá ser feita a contratação direta de outra empresa.
Certo ou Errado?
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GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: FUNPRESP-EXE
Com base no que dispõe a Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações, julgue
o item que se segue. O órgão promotor da licitação poderá fixar prazo
para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas, devidamente escoimadas, se todos os licitantes que participem do certame
forem inabilitados ou todas as propostas, desclassificadas.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: MPOG
Sobre procedimento licitatório e inexigibilidade de licitação, julgue o item
subsecutivo. Se, em certame licitatório, todas as propostas apresentadas
forem desclassificadas, a administração poderá optar por não realizar outra licitação, mas, sim, fixar prazo aos licitantes para que apresentem outras propostas que atendam às exigências do ato convocatório da licitação.Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
A Diretoria Administrativa da Câmara dos Deputados, com o intuito de
fomentar a utilização de bens ecologicamente sustentáveis, inseriu, em
edital de licitação de compra de aparelhos elétricos diversos, a exigência
de que somente seriam aceitos produtos com consumo de energia limitado a determinado nível. Considerando a situação hipotética acima, julgue o item subsequente , com base na Lei n.º 8.666/1993. Se, no referido
processo licitatório, todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Câmara dos Deputados poderá conceder aos licitantes prazo para a apresentação de nova documentação ou
de novas propostas.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
Julgue o próximo item, acerca da responsabilidade do Estado perante a
CF. O erro judiciário consistente na prisão por prazo superior ao da condenação atrai a responsabilidade civil do Estado.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: TCU
A respeito de licitações, julgue o item que se segue. Será dispensável
a licitação caso haja inviabilidade de competição. Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANTAQ
A respeito de licitação, julgue o item que se segue. Nos casos de inexigibilidade de licitação, ainda que seja possível a competição, a lei autoriza
a não realização de processo licitatório, com base em critérios de oportunidade e conveniência.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2013 Banca:
CESPE Órgão: FUNASA
A respeito de licitações, julgue o item seguinte. Se houver a impossibilidade jurídica da competição, sempre ocorrerá a dispensa da licitação.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: SUFRAMA
Considerando que a SUFRAMA, autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, pretenda contratar serviços
de consultoria para auxiliar na elaboração do Plano Diretor Plurienal
da ZFM, julgue o item a seguir. Caso o objeto da contratação seja serviço
técnico profissional especializado, será inexigível a licitação, desde que
a empresa contratada possua notória especialização e o objeto seja singular.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: MPU
Julgue o próximo item , acerca de inexigibilidade de licitação e do leilão
como modalidade licitatória. A contratação de serviços técnicos, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização,
insere-se entre as hipóteses de licitação dispensável.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE
Órgão:
SUFRAMA
Considerando que a SUFRAMA, autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, pretenda contratar serviços
de consultoria para auxiliar na elaboração do Plano Diretor Plurienal da
ZFM, julgue os itens a seguir. Caso o objeto da contratação seja serviço
técnico profissional especializado, será inexigível a licitação, desde que
a empresa contratada possua notória especialização e o objeto seja singular.
GABARITO:Certo
Certo ou Errado?
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-PA
Com relação à organização administrativa e às licitações, julgue o próximo item. Situação hipotética: Determinado tribunal de contas, para comemorar o aniversário de sua criação, realizará um evento no qual está
prevista a apresentação de renomado músico nacional. Assertiva: Nessa
situação, a contratação do referido músico configura hipótese de inexigibilidade de licitação, por se tratar de profissional do setor artístico consagrado pela opinião pública.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: FUNPRESP-EXE
Com relação às hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação previstas na Lei n.º 8.666/1993, julgue o item a seguir. Será inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição para contratação de
profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou por intermédio de
empresário exclusivo, se o profissional for consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: FUB
De acordo com os dispositivos legais que regulam as licitações públicas,
julgue o item a seguir. Nos casos de inviabilidade de competição, como
a contratação de profissional de qualquer setor artístico, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, aplica-se a
contratação direta, pois se caracteriza a inexigibilidade de licitação
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
No que se refere ao disposto na Lei n.º 8.666/1993, julgue o próximo item.
É inexigível a licitação para a contratação de profissional de qualquer
setor artístico, diretamente ou por intermédio de empresário exclusivo,
desde que o referido profissional seja consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ICMBIO
Com relação às licitações públicas, julgue os itens subsecutivos. Ausência de mercado concorrencial e impossibilidade de julgamento objetivo
caracterizam inviabilidade de competição, casos em que ocorre a inexigibilidade de licitação
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: SUFRAMA
No que concerne aos serviços públicos, ao controle administrativo e a
licitação, julgue o item subsequente. Se determinado município, para realizar festividade em razão do aniversário da cidade, decidir pela contratação de bandas compostas por renomados artistas nacionais, a contratação desses artistas poderá dar-se mediante inexigibilidade de licitação.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: TC-DF
Considerando que a Secretaria de Cultura do DF pretenda contratar empresa de publicidade para realizar campanha de divulgação de um festival de música que ocorrerá em Brasília, julgue os itens que se seguem.
Será necessária a licitação para a contratação da empresa de publicidade, mesmo que o serviço a ser prestado seja considerado singular e a
empresa a ser contratada possua notória especialização na área.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ICMBIO
Com relação às licitações públicas, julgue os itens subsecutivos. A contratação de assessorias técnicas não admite inexigibilidade de licitação.Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: TC-DF
Suponha que a Secretaria de Saúde do DF tenha celebrado contrato de
prestação de serviços de limpeza e conservação do prédio da sede do
órgão. Suponha, ainda, que a empresa contratada não esteja fornecendo
o material necessário à execução dos serviços e que alguns dos funcionários da empresa reiteradamente se ausentem do trabalho sem justificativa adequada. Com base nessa situação hipotética, julgue os seguintes itens. A empresa de limpeza e conservação contratada não será
isenta da responsabilidade pelas falhas verificadas na execução de suas
obrigações, ainda que se verifique que a administração não tenha fiscalizado o contrato adequadamente.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: CADE
A respeito de licitação pública. A dispensa da licitação ocorre quando há
inviabilidade de competição, isto é, inexigibilidade de licitar.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Polícia Federal
Considere que determinada pessoa jurídica de direito privado que administra um porto brasileiro pretenda contratar o único escritório de advocacia especializado em direito portuário no Brasil para promover ações
judiciais acerca dessa matéria. Nessa situação, é dispensável a licitação.
Parte superior do formulário .
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Polícia Federal
A dispensa de licitação é prevista em caso de inviabilidade de competição, situação que permite à administração adjudicar diretamente o objeto
do contrato. Parte superior do formulário·
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Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Julgue o item que se segue , referente a licitação. Os casos de dispensa de licitação e as situações de inexigibilidade devem ser justificados e comunicados à autoridade superior, no prazo de quinze dias, para
ratificação e publicação na imprensa oficial, como condição de eficácia
do ato.Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-PA
Acerca das normas para licitações e contratos da administração pública,
julgue o item subsequente. As normas de licitação e contratos não devem
prever tratamento diferenciado para favorecer microempresas e empresas de pequeno porte.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: MEC
De acordo com as Leis n.º 8.666/1993 e n.º 10.520/2002 e com o Decreto
n.º 7.892/2013, julgue o item que se segue. Na administração pública, as
normas de licitações devem privilegiar as empresas de pequeno porte.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: TC-DF
Com base no disposto na Lei n.º 8.666/1993, julgue o item a seguir. A
administração pode optar por contratar produto de empresa nacional em
detrimento do bem importado sob a justificativa, exclusiva de dar preferência à industrial nacional. Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: TCU
Com base no que dispõe a Lei n.º 8.666/1993, julgue o item subsequente,
acerca de licitação e contratos administrativos. São consideradas compras todas as aquisições remuneradas de bens, seja para fornecimento
de uma só vez, seja para fornecimento parcelado.
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Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ICMBIO
Julgue os próximos itens relativos à licitação pública, aos contratos e às
compras do governo. A compra é um negócio jurídico unilateral que cria
direitos, obrigações e responsabilidade de uma parte em relação à outra.
Para não causar prejuízos ao planejamento orçamentário, a compra deve
ser feita sempre à vista.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: TCU
Com base no que dispõe a Lei n.º 8.666/1993, julgue o item subsequente,
acerca de licitação e contratos administrativos. São consideradas de
grande vulto obras, serviços ou compras cujo valor estimado seja superior a quinze milhões de reais.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: FUB
Em relação às disposições da Lei de Licitações e Contratos, julgue o item
subsecutivo. A empreitada por preço global está indicada quando o contratante domina o escopo a ser contratado.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: FUB
Em relação às disposições da Lei de Licitações e Contratos, julgue o item
subsecutivo. O risco do contratante em relação aos custos é maior no
regime de empreitada por preço unitário que no regime de empreitada
por preço global.Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
Julgue o item subsecutivo, acerca do regime diferenciado de contratações públicas (RDC). Na empreitada por preço unitário, a administração
contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total.
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Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Caixa
Em relação às licitações, aos contratos administrativos e aos instrumentos congêneres, julgue os itens de 36 a 40. Conforme definição legal, o
projeto básico, sem cuja aprovação pela autoridade competente não é
possível realizar licitação de obras públicas, consiste no documento que
contém os elementos necessários e suficientes à execução completa da
obra, conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: MDIC
No que concerne à licitação, ao controle da administração pública e ao
regime jurídico-administrativo, julgue os itens de 57 a 60. A administração
pública pode utilizar-se da modalidade pregão para vender equipamentos
eletrônicos oriundos de contrabando apreendidos em uma operação de
fiscalização deflagrada pela Receita Federal do Brasil. ·
Certo ou
Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão: DPU
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. Somente
nos casos previstos em lei poderá haver a prestação gratuita de serviços
ao poder público.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: Telebras
A respeito das licitações públicas e dos contratos administrativos, julgue
o item a seguir à luz da legislação pertinente. As cláusulas classificadas
como acessórias, tipicamente presentes no contrato administrativo, garantem a supremacia do interesse público ao concederem várias prerrogativas à administração pública.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: Telebras
A respeito das licitações públicas e dos contratos administrativos, julgue
o item a seguir à luz da legislação pertinente. As cláusulas classificadas
como acessórias, tipicamente presentes no contrato administrativo, garantem a supremacia do interesse público ao concederem várias prerrogativas à administração pública.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: TC-DF
Com relação aos contratos administrativos, julgue os itens subsequentes. Aos contratos administrativos aplicam-se, supletivamente, as disposições de direito privado.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Decreto nº 6.170-2007 - Transferência de Recursos da União mediante Convênios e Contratos de Repasse Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Com referência à cooperação na administração pública, julgue o próximo
item. Convênio administrativo é uma espécie de contrato celebrado entre
pessoas administrativas ou entre estas e entidades particulares, objetivando a consecução de fim de interesse público. ·
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: STJ
Julgue o item subsecutivo, que tratam das características dos contratos
administrativos. No âmbito dos contratos públicos, assim como ocorre na
esfera civil, a contratação do particular poderá ser feita verbalmente, não
havendo necessidade de se formalizar a relação por meio de contrato
administrativo.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo
CESPE Órgão: TJ-SE

Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:

Acerca das licitações públicas, julgue os itens subsequentes. Os contratos administrativos submetem-se ao princípio do formalismo, razão pela
qual é obrigatório que sejam formalizados mediante instrumento de contrato, sendo vedada a formalização por meio de qualquer outro instrumento.Certo ou Errado?
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GABARITO:Errado
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: FUB
No que se refere às características dos contratos administrativos, julgue
o item que se segue. No âmbito da contratação pública, assim como
ocorre na esfera civil, a contratação do particular poderá ocorrer verbalmente, sem a necessidade, em determinadas hipóteses, de formalizá-la
por meio de contrato administrativo.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: TC-DF
Com relação aos contratos administrativos, julgue os itens subsequentes. Em decorrência do princípio do formalismo, todas as contratações
celebradas pela administração pública devem ser formalizadas por meio
de instrumento de contrato, não sendo possível a sua substituição por
outros instrumentos, como a nota de empenho de despesa.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: TC-DF
Considerando que a Secretaria de Cultura do DF pretenda contratar empresa de publicidade para realizar campanha de divulgação de um festival de música que ocorrerá em Brasília, julgue os itens que se seguem.
Em razão do caráter personalíssimo dos contratos administrativos, a administração não poderá admitir a subcontratação do referido serviço.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: FUB
Em relação às disposições da Lei de Licitações e Contratos, julgue o item
subsecutivo. O prazo de execução de um contrato administrativo é iniciado na data de assinatura do contrato.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: TC-DF
Considerando que a Secretaria de Educação do DF tenha celebrado contrato de prestação de serviços de vigilância armada com a empresa X,
julgue os itens subsecutivos. Se a empresa contratada não efetuar o pagamento dos salários e débitos trabalhistas devidos aos empregados que
prestam o serviço, a administração poderá utilizar-se da garantia contratual para pagar os funcionários.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ICMBIO
Julgue os próximos itens relativos à licitação pública, aos contratos e às
compras do governo. O contrato administrativo exige licitação em qualquer situação, cabendo à administração pública determinar as cláusulas
exorbitantes, que conferem poderes ao contratado, a fim de eliminar as
desvantagens do contrato.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Acerca de conceitos relacionados aos serviços públicos, julgue o item a
seguir. O princípio da mutabilidade, que determina que o regime jurídico
possa mudar para atender ao interesse público, integra o rol de princípios
inerentes ao regime jurídico dos serviços públicos.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Com relação à execução direta e indireta, à concessão, à permissão e à
autorização de serviços públicos, julgue o item a seguir. A prestação de
serviços públicos sob regime de concessão ou de permissão deve ser
precedida de licitação, sendo possível, em ambos os regimes, a fixação,
em contrato, de cláusulas exorbitantes.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: STJ
Julgue o item subsecutivo, que tratam das características dos contratos
administrativos. Nos contratos administrativos, dada a prevalência do interesse público sobre o privado, a administração pública ocupa posição
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privilegiada em relação ao particular, gozando de algumas prerrogativas
que lhe são atribuídas por lei.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: FUB
No que se refere às características dos contratos administrativos, julgue
o item que se segue. Nos contratos administrativos, a administração
pública terá situação privilegiada, legalmente estabelecida, em relação
ao particular, dada a prevalência do interesse público sobre o privado.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
Determinada autarquia fez publicar edital de licitação para a construção
de nova sede, no qual estavam previstas todas as cláusulas obrigatórias
de contratação, mas não a de prestação de garantia. Decorridas todas
as fases legalmente previstas, foi firmado contrato com a empresa vencedora, entretanto, faltando cinco dias para o início da execução da obra,
os trabalhadores da construção civil entraram em greve. Com relação a
essa situação hipotética, julgue o item que se segue. A referida autarquia
poderá inserir no contrato cláusula por meio da qual se exija da empresa
vencedora a prestação de garantia.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: MEC
O contrato administrativo poderá ser modificado unilateralmente pela administração caso haja modificação do projeto ou das especificações para
adequação técnica aos objetivos do contrato ou caso se julgue necessário modificar o valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa do objeto do contrato. ·
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: MPOG
Acerca dos contratos de obras públicas, julgue o item subsequente. Para
prevalecer o interesse público, mesmo sem prévia concordância do contratado, as cláusulas econômico-financeiras e monetárias podem ser alteradas unilateralmente pela administração.
Certo ou Errado?
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GABARITO:Errado

Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: MPOG
De acordo com a Lei n.º 8.666/1993, referente a licitações e contratos
administrativos, julgue o item que segue. As cláusulas exorbitantes proporcionam à administração prerrogativas de rescindir unilateralmente o
contrato e a de estabelecer o reequilíbrio físico-financeiro que sobrevierem de fatos imprevisíveis.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Contratos Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão:
MPOG
De acordo com a Lei n.º 8.666/1993, referente a licitações e contratos
administrativos, julgue o item que segue. Os limites para alteração quantitativa do contrato do valor de incremento podem exceder 25% do valor
inicial. Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-PA
No que se refere às licitações públicas, julgue o próximo item. Se a obra
de reforma de uma escola pública for orçada inicialmente em R$ 150.000,
o contrato poderá ser aditado, por acréscimo de serviços já existentes
contratualmente em até R$ 90.000, desde que não haja fato anterior que
repercuta no seu equilíbrio econômico-financeiro.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANTAQ
Com base na Lei n.º 8.666/1993, julgue o seguinte item, no que concerne
à contratação de serviços de natureza continuada pela administração pública. O aumento quantitativo dos serviços no momento da prorrogação
do prazo contratual não está limitado aos 25% do valor atualizado do
contrato, desde que configurada a obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a administração. Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: Telebras
Um órgão da administração pública contratou uma empresa para realizar
a reforma da instalação elétrica de seu edifício sede. Para isso, celebrou
com a empresa contrato administrativo válido por 12 meses, no valor de
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R$ 150.000,00.Acerca dessa situação hipotética, julgue o item que se
segue. No caso apresentado, o percentual máximo permitido em lei para
aumento no valor do contrato será de 25% sobre R$ 150.000,00.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: STJ
No que se refere aos contratos e licitações e à responsabilidade civil,
julgue o item subsequente. Os contratos administrativos celebrados pelo
poder público podem ter tanto prazo determinado quanto indeterminado.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANTAQ
Considere que a administração pública federal necessite adquirir, junto
ao mercado, papel A4 para impressão, para uso de determinado ente
público. Nessa situação, é dispensável o termo de contrato, independentemente do valor da contratação, se se tratar de compra com entrega
imediata e integral.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: DPE-PE
Com relação aos contratos administrativos, julgue o item a seguir. De
acordo com a Lei n.º 8.666/1993, o contrato administrativo deve ser escrito, sendo nulo e de nenhum efeito todo contrato verbal celebrado com
a administração pública.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
Uma empresa prestadora de serviço de terceirização de mão de obra
para a administração pública fechará as portas por problemas de caixa.
A decisão afetará milhares de empregados da prestadora lotados em diversos órgãos do governo federal, entre ministérios, agências reguladoras, autarquias e fundações. Conforme denúncia veiculada em jornal de
grande circulação, empregados da empresa lotados em vários órgãos da
administração direta e indireta não receberam o salário no mês passado. Com base nas informações acima, julgue o item a seguir
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: Telebras
Um órgão da administração pública contratou uma empresa para realizar
a reforma da instalação elétrica de seu edifício sede. Para isso, celebrou
com a empresa contrato administrativo válido por 12 meses, no valor de
R$ 150.000,00.Acerca dessa situação hipotética, julgue o item que se
segue. Nessa situação, uma garantia contratual teria que constar no edital, e seu valor máximo seria de R$ 15.000,00. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: MPOG
De acordo com a Lei n.º 8.666/1993, referente a licitações e contratos
administrativos, julgue o item que segue. A lei em questão permite a alteração unilateral por parte da administração em apenas uma hipótese,
atinente à alteração quantitativa.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: TC-DF
Com relação aos contratos administrativos, julgue os itens subsequentes.
A administração pública possui a prerrogativa de alterar unilateralmente
o objeto do contrato, desde que a alteração seja apenas quantitativa,
mantendo-se a qualidade do objeto
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: STJ
O edital de licitação de serviços e obras de engenharia em órgão da administração pública deve prever as condições de pagamento, com previsão, entre outros elementos, do cronograma de desembolso máximo por
período, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.
Considerando essas informações, julgue o item seguinte, referente à medição de serviços e obras. A discriminação e a quantificação dos serviços
e das obras considerados na medição deverão respeitar planilhas de orçamento anexas ao contrato assinado pelo contratado.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
Uma empresa prestadora de serviço de terceirização de mão de obra
para a administração pública fechará as portas por problemas de caixa.
A decisão afetará milhares de empregados da prestadora lotados em diversos órgãos do governo federal, entre ministérios, agências reguladoras, autarquias e fundações. Conforme denúncia veiculada em jornal de
grande circulação, empregados da empresa lotados em vários órgãos da
administração direta e indireta não receberam o salário no mês passado. Com base nas informações acima, julgue o item a seguir.A falência da empresa prestadora do serviço de terceirização constitui motivo
para a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da administração
pública.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Determinada entidade pública realizou licitação para a contratação de
serviços de limpeza e conservação predial. Durante a execução do contrato, o dono da empresa contratada ofereceu ao fiscal responsável pelo
contrato o pagamento de 10% sobre o valor mensal dos serviços, para
que o servidor não anotasse as falhas ocorridas na prestação do serviço.
O fiscal aceitou a oferta e, durante a execução do contrato, atestou o
adimplemento de diversos serviços não executados ou executados irregularmente. Entretanto, antes da efetivação do pagamento prometido
pelo empresário ao servidor, a autoridade superior do órgão descobriu a
irregularidade. Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.Em razão do inadimplemento das obrigações contratuais pela empresa contratada, a administração pública poderá, unilateralmente, rescindir o contrato e aplicar à empresa contratada a penalidade de multa
prevista no edital e no contrato.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2013 Banca:
CESPE Órgão: FUNASA
Julgue o próximo item, referentes a contratos administrativos. A rescisão
do contrato administrativo deve ser sempre motivada, devendo-se assegurar ao particular contratado a ampla defesa e o contraditório.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: TJ-DFT
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No que diz respeito à rescisão de contrato administrativo, ao tombamento
e à responsabilidade do Estado, julgue o próximo item. Situação hipotética: Determinado órgão público contratou uma prestadora de serviços
para executar uma atividade em seu edifício sede. Durante a execução
do contrato, o órgão atrasou por cem dias o pagamento dos serviços executados. Não houve culpa da contratada. Assertiva: Nessa situação, o
atraso poderá ensejar a rescisão do contrato, devendo a contratada ser
ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
Determinada autarquia fez publicar edital de licitação para a construção
de nova sede, no qual estavam previstas todas as cláusulas obrigatórias
de contratação, mas não a de prestação de garantia. Decorridas todas
as fases legalmente previstas, foi firmado contrato com a empresa vencedora, entretanto, faltando cinco dias para o início da execução da obra,
os trabalhadores da construção civil entraram em greve. Com relação a
essa situação hipotética, julgue o item que se segue. Caso não haja, no
quadro funcional da referida autarquia, servidor com expertise em engenharia, a entidade licitante poderá deixar de designar servidor para acompanhar a execução e a fiscalização da obra, devendo, entretanto, contratar empresa especializada para a prestação de tais serviços. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: TC-DF
Suponha que a Secretaria de Saúde do DF tenha celebrado contrato de
prestação de serviços de limpeza e conservação do prédio da sede do
órgão. Suponha, ainda, que a empresa contratada não esteja fornecendo
o material necessário à execução dos serviços e que alguns dos funcionários da empresa reiteradamente se ausentem do trabalho sem justificativa adequada. Com base nessa situação hipotética, julgue os seguintes itens. Caso a administração não possua servidor com qualificação
necessária para exercer as atividades de fiscal do contrato, é possível a
contratação de terceiros para auxiliarem o servidor designado para fiscal.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo
CESPE Órgão: Caixa

Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
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Em relação às licitações, aos contratos administrativos e aos instrumentos congêneres, julgue os itens de 36 a 40. A administração pública poderá designar empregado de empresa terceirizada como seu representante no acompanhamento e na fiscalização de contratos administrativos.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: CGE-PI
Julgue o item subsequente, relativo a elaboração e fiscalização de contratos. Considere que uma empresa contratada para prestação de serviços técnicos tenha concluído uma demanda. Considere, ainda, que essa
empresa tenha notificado a instituição e solicitado validação para posterior emissão de fatura. Nesse caso, é papel do fiscalizador do contrato
validar se a demanda concluída faz parte do escopo contratual.
·
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: TC-DF
Suponha que a Secretaria de Saúde do DF tenha celebrado contrato de
prestação de serviços de limpeza e conservação do prédio da sede do
órgão. Suponha, ainda, que a empresa contratada não esteja fornecendo
o material necessário à execução dos serviços e que alguns dos funcionários da empresa reiteradamente se ausentem do trabalho sem justificativa adequada. Com base nessa situação hipotética, julgue os seguintes itens. Em razão de falhas observadas na execução do contrato, o
fiscal do referido contrato poderá aplicar diretamente à empresa a penalidade de declaração de inidoneidade para licitar com a administração
pública.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: CGE-PI
Julgue o item subsequente, relativo a elaboração e fiscalização de contratos. Ao encontrar uma irregularidade na execução do contrato, o fiscal
do contrato deverá notificar tal irregularidade verbalmente, em primeiro
momento, ao preposto da contratada. Caso essa irregularidade não seja
corrigida, o fiscal deverá notificar a empresa por meio de correspondência simples entregue pelos correios
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: Telebras
Um órgão da administração pública contratou uma empresa para realizar
a reforma da instalação elétrica de seu edifício sede. Para isso, celebrou
com a empresa contrato administrativo válido por 12 meses, no valor de
R$ 150.000,00.Acerca dessa situação hipotética, julgue o item que se
segue. O agente que eventualmente tenha sido designado como fiscal
do contrato terá a atribuição de aplicar as sanções administrativas previstas no edital.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: Telebras
Um órgão da administração pública contratou uma empresa para realizar a reforma da instalação elétrica de seu edifício sede. Para isso, celebrou com a empresa contrato administrativo válido por 12 meses, no valor de R$ 150.000,00. O agente que eventualmente tenha sido designado
como fiscal do contrato terá a atribuição de aplicar as sanções administrativas previstas no edital.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANTAQ
Determinado órgão da administração indireta celebrou contrato administrativo cujo objeto era o fornecimento de serviços terceirizados de mão
de obra para limpeza e conservação do seu edifício-sede. Considerando
essa situação hipotética, julgue o item a seguir, a respeito da fiscalização
da execução do objeto contratual.O contratado deve manter um preposto
no local dos serviços para representá-lo na execução do contrato, contudo a administração pode aceitar ou rejeitar a pessoa indicada.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: TC-DF
No que se refere à elaboração e fiscalização de contratos, julgue o
item subsecutivo. Em decorrência do princípio constitucional da livre escolha dos representantes, a contratada pode indicar múltiplos prepostos
para representá-la, bem como pode substituí-los a qualquer momento.
·
Certo ou Errado?
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GABARITO:Errado

Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
Uma empresa prestadora de serviço de terceirização de mão de obra
para a administração pública fechará as portas por problemas de caixa.
A decisão afetará milhares de empregados da prestadora lotados em diversos órgãos do governo federal, entre ministérios, agências reguladoras, autarquias e fundações. Conforme denúncia veiculada em jornal de
grande circulação, empregados da empresa lotados em vários órgãos da
administração direta e indireta não receberam o salário no mês passado. Com base nas informações acima, julgue o item a seguir. Somente
se verificada a omissão da administração pública em fiscalizar o cumprimento das cláusulas contratuais pela empresa prestadora do serviço, poderá ser a administração pública responsabilizada subsidiariamente pelo
pagamento das obrigações trabalhistas da referida empresa.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: TJ-SE
Acerca das licitações públicas, julgue os itens subsequentes. Considere
que determinada autarquia tenha contratado empresa prestadora de serviços terceirizados de faxina e tenha sido comprovado, em juízo, que não
foram adotadas as medidas cabíveis para se fiscalizar a execução do
contrato. Considere, ainda, que a empresa que terceiriza os serviços tenha deixado de honrar seus compromissos trabalhistas com os empregados. Nesse caso, a autarquia deve responder, subsidiariamente, pelo
pagamento das verbas laborais.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANATEL
Julgue o item subsequente, com base no entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho a respeito do contrato de prestação de serviços. Caso ocorra o inadimplemento do empregador no que se refere às
obrigações trabalhistas, haverá responsabilidade subsidiária do ente público tomador do serviço, independentemente de culpa, desde que este
tenha participado da relação processual desde o início e seu nome
conste também do título executivo judicial.
Certo ou Errado?
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GABARITO:Errado

Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: CADE
A respeito do processo administrativo disciplinar, julgue os itens subsecutivos. Caso o relatório da comissão processante de processo administrativo disciplinar conclua pela aplicação da penalidade de quarenta e
cinco dias de suspensão a bibliotecário em exercício no CADE, os autos
do processo deverão ser encaminhados ao ministro da Justiça, autoridade competente para decisão nesse processo.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-SC
Julgue o item subsequente, relativos aos agentes públicos, à responsabilidade civil do Estado e à licitação. Segundo a jurisprudência do STF, o
Tribunal de Contas da União é competente para declarar a inidoneidade
de empresa privada para fins de participação em licitações promovidas
pela administração pública.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: TC-DF
No que se refere à elaboração e fiscalização de contratos, julgue o
item subsecutivo. Se não houver previsão de penalidade de multa no
edital da licitação nem no instrumento contratual, para o caso de atraso
na execução do contrato, a administração não poderá valer-se do poder
discricionário para aplicar a referida penalidade.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: TCU
Com base nos dispositivos da Lei n.º 8.666/1993 relativos ao acompanhamento da execução contratual, julgue o seguinte item. Nas hipóteses
de inexecução total ou parcial do contrato, a administração pode, entre
outras formas de sanção, suspender temporariamente a participação do
contratado em licitação e impedi-lo de contratar com a administração, por
prazo não superior a dois anos. ·
Certo ou Errado?
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GABARITO:Certo

Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: MPOG
Acerca dos contratos de obras públicas, julgue o item subsequente. O
atraso injustificado no início da obra gera como penalidade a aplicação
de multa de mora ao contratado, o que impede a rescisão unilateral do
contrato e a aplicação de outras sanções por parte da administração.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: STJ
A respeito da licitação e dos contratos administrativos, julgue o item subsecutivo. É lícito à administração pública reter pagamentos à empresa
que, contratada administrativamente por meio de licitação, passe, no
curso da execução contratual, a situação de irregularidade fiscal.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANTAQ
Determinado órgão da administração indireta celebrou contrato administrativo cujo objeto era o fornecimento de serviços terceirizados de mão
de obra para limpeza e conservação do seu edifício-sede. Considerando
essa situação hipotética, julgue o item a seguir, a respeito da fiscalização
da execução do objeto contratual.Conforme jurisprudência sedimentada
do Superior Tribunal de Justiça, violado o dever de manutenção da regularidade fiscal durante a vigência do contrato
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: TCU
Acerca da elaboração e da fiscalização de contratos, julgue o item que
se segue. Devem estar definidos no edital e no contrato os procedimentos para a aplicação de sanções e glosas, bem como da rescisão contratual, e as justificativas para sua aplicação em caso de descumprimento
das obrigações estabelecidas. Cada sanção ou penalidade tem de ser
proporcional ao dano, sendo vedado o uso das garantias contratuais para
a aplicação de penalidades.Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
Considerando o disposto na Lei n.º 8.666/1993, julgue o item subsequente. Conforme entendimento do Tribunal de Contas da União, a extensão dos efeitos da sanção de suspensão temporária do direito de licitar e contratar aplicada pelo órgão ou entidade à empresa contratada
impede a referida empresa de licitar a contratar apenas com o órgão ou
a entidade que aplicou a sanção.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
A Lei Complementar n.º 73/1993 estabelece a competência da Advocacia-Geral da União (AGU) para fixar a interpretação da Constituição Federal, das leis, dos tratados e demais atos normativos, a ser uniformemente seguida pelos órgãos e entidades da administração federal. À luz
das orientações normativas editadas pela AGU no ano de 2014 acerca
de licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir. Aplicada
a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
administração pública, os demais contratos vigentes com o sancionado
estarão automaticamente rescindidos, cabendo à administração apenas
a declaração formal da rescisão.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
Acerca de licitações e contratos, julgue o seguinte item. Para a garantia
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, deve-se preservar a relação de adequação entre o objeto e o preço desde a celebração até a
finalização da execução do contrato administrativo.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: Telebras
Um órgão da administração pública contratou uma empresa para realizar
a reforma da instalação elétrica de seu edifício sede. Para isso, celebrou
com a empresa contrato administrativo válido por 12 meses, no valor de
R$ 150.000,00.Acerca dessa situação hipotética, julgue o item que se
segue. O contrato poderia ser reequilibrado caso fosse criado, durante
sua vigência, tributo que impactasse nos preços nele acordados
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
Determinada autarquia fez publicar edital de licitação para a construção
de nova sede, no qual estavam previstas todas as cláusulas obrigatórias
de contratação, mas não a de prestação de garantia. Decorridas todas
as fases legalmente previstas, foi firmado contrato com a empresa vencedora, entretanto, faltando cinco dias para o início da execução da obra,
os trabalhadores da construção civil entraram em greve. Com relação a
essa situação hipotética, julgue o item que se segue.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Contratos Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão:
MPOG
Com relação aos regimes de empreitada adotados em obras públicas,
julgue o item seguinte. No regime de empreitada as inexatidões do projeto básico ensejam a sua alteração, para a adequação econômica do
contrato administrativo que deve ser reequilibrado para a justa remuneração do contratado. Para que ocorra esse reequilíbrio, haverá de ser
celebrado o termo aditivo para recomposição das condições iniciais ofertadas.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: MPOG
Acerca dos contratos de obras públicas, julgue o item subsequente. Os
reajustes de preços previstos no próprio contrato não caracterizam uma
necessidade de alteração contratual e, por isso, podem ser registrados
por simples apostila, sem necessidade de celebração de aditamento.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
Acerca de licitações e contratos, julgue o seguinte item. A majoração da
folha de pagamento da empresa contratante, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, constitui fato imprevisível que autoriza a revisão do contrato administrativo com base na teoria da imprevisão.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: STJ
Julgue o item subsecutivo, que tratam das características dos contratos
administrativos. Contratos públicos são celebrados em caráter intuitu
personae, sendo, em regra, vedada a subcontratação.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: MTE
Todos os contratos para os quais a lei exige licitação são firmados intuitu
personae, ou seja, em razão de condições pessoais do contratado, apuradas no procedimento da licitação.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANTAQ
Com base na Lei n.º 8.666/1993, julgue o seguinte item, no que concerne
à contratação de serviços de natureza continuada pela administração pública. A duração do contrato administrativo ficará adstrita à vigência dos
respectivos créditos orçamentários, sendo exceção a contratação de serviços a serem executados de forma contínua.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANTAQ
Com base na Lei n.º 8.666/1993, julgue o seguinte item, no que concerne
à contratação de serviços de natureza continuada pela administração pública. Nos casos de prestação de serviços a serem executados de forma
contínua, a duração dos contratos poderá ser prorrogada ordinariamente
por períodos iguais e sucessivos, até o prazo máximo de 60 meses. Certo
ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: Telebras
Um órgão da administração pública contratou uma empresa para realizar
a reforma da instalação elétrica de seu edifício sede. Para isso, celebrou
com a empresa contrato administrativo válido por 12 meses, no valor de
R$ 150.000,00.Acerca dessa situação hipotética, julgue o item que se
segue. Entre outros pressupostos para que o contrato administrativo em
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apreço possa ser prorrogado, a previsão dessa possibilidade de prorrogação tem de ter sido inscrita tanto no edital licitatório quanto no texto do
próprio contrato
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: Telebras
Um órgão da administração pública contratou uma empresa para realizar
a reforma da instalação elétrica de seu edifício sede. Para isso, celebrou
com a empresa contrato administrativo válido por 12 meses, no valor de
R$ 150.000,00.Acerca dessa situação hipotética, julgue o item que se
segue. Por ser o serviço de natureza contínua, o contrato poderia ser
prorrogado por iguais períodos de tempo até o limite de 60 meses.
·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: Telebras
Acerca dessa situação hipotética, julgue o item que se segue. Por ser o
serviço de natureza contínua, o contrato poderia ser prorrogado por
iguais períodos de tempo até o limite de 60 meses
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: TC-DF
No que se refere à elaboração e fiscalização de contratos, julgue o
item subsecutivo. A regra de prorrogabilidade dos contratos poderá ser
usada para assegurar compras de bens de uso contínuo destinados a
atender a necessidades públicas permanentes.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: TC-DF
No que se refere à elaboração e fiscalização de contratos, julgue o
item subsecutivo. É imprescindível que haja previsão orçamentária no
plano plurianual para que sejam realizados contratos de longo prazo, ou
seja, contratos com prazo superior ao prazo de vigência do crédito orçamentário.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Com relação aos poderes administrativos e os serviços públicos, julgue
os itens que se seguem. Caso a União pretenda firmar contrato de concessão com determinada empresa para a construção de uma rodovia federal, no qual esteja prevista a cobrança de pedágio, tal contrato poderá
ser realizado com prazo indeterminado, desde que seja condicionado ao
cobrimento dos valores despendidos pela empresa para a realização da
obra.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: FUNPRESP-EXE
Com base no que dispõe a Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações, julgue
o item que se segue. A ausência de recursos orçamentários que assegurem a quitação das obrigações decorrentes de determinada obra a ser
executada no exercício financeiro corrente impede a realização do certame licitatório dessa obra, independentemente da modalidade de licitação escolhida pelo administrador público.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: FUB
Com base nos princípios afetos à licitação pública, e nas disposições da
Lei n.º 8.666/1990, julgue o item que se segue. A licitação poderá ser
realizada sem a previsão de recurso financeiro disponível para a respectiva liquidação
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
Considerando o disposto na Lei n.º 8.666/1993, julgue o item subsequente. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
acerca do disposto no art. 7.°, § 2.°, III, dessa lei, é necessária, para a
realização da licitação, a existência de disponibilidade financeira que assegure, de fato, o pagamento das obrigações decorrentes das obras ou
serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, ou seja,
o recurso deve estar disponível à administração ou, pelo menos, já ter
sido liberado.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
Determinada autarquia fez publicar edital de licitação para a construção
de nova sede, no qual estavam previstas todas as cláusulas obrigatórias
de contratação, mas não a de prestação de garantia. Decorridas todas
as fases legalmente previstas, foi firmado contrato com a empresa vencedora, entretanto, faltando cinco dias para o início da execução da obra,
os trabalhadores da construção civil entraram em greve. Com relação a
essa situação hipotética, julgue o item que se segue.Em razão da greve,
as cláusulas contratuais relacionadas ao início e à conclusão da obra
poderão ser alteradas, devendo-se manter as demais cláusulas do contrato e assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2013 Banca:
CESPE Órgão: FUNASA
A respeito de licitações, julgue o item seguinte. Um licitante que manifestar desistência de sua proposta por ter recebido de outro licitante uma
compensação financeira cometerá crime.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2013 Banca:
CESPE Órgão: FUNASA
Julgue o próximo item, referentes a contratos administrativos. Caso
ocorra a morte de uma pessoa que tenha pactuado um contrato administrativo, seus herdeiros deverão ser chamados para dar cumprimento à
parte restante das obrigações assumidas
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: STJ
O edital de licitação de serviços e obras de engenharia em órgão da administração pública deve prever as condições de pagamento, com previsão, entre outros elementos, do cronograma de desembolso máximo por
período, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.
Considerando essas informações, julgue o item seguinte, referente à medição de serviços e obras. A medição de serviços e obras baseia-se em
relatórios periódicos elaborados pelo serviço de fiscalização do órgão
contratante.Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: STJ
A respeito da licitação e dos contratos administrativos, julgue o item. A
nulidade de contrato administrativo por ausência prévia de licitação gera,
para o contratado de boa-fé, direito a indenização pelos serviços por ele
prestados. Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2013 Banca:
CESPE Órgão: FUNASA
A respeito de licitações, julgue o item seguinte. A nulidade do procedimento licitatório gera a nulidade do contrato, que, por sua vez, exime a
administração do dever de indenizar o contratado.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: MPOG
Com relação aos regimes de empreitada adotados em obras públicas,
julgue o item seguinte. Na empreitada por preço global, a remuneração
da contratada é feita após a execução das etapas definidas no cronograma físico-financeiro, de modo que as medições de campo das quantidades realizadas devem ser precisas para que seja definida a exatidão
do serviço executado do projeto.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: MPOG
Com relação aos regimes de empreitada adotados em obras públicas,
julgue o item seguinte. A remuneração da contratada pelo regime da empreitada global é feita em função das unidades de serviço efetivamente
executadas, com os preços definidos na planilha orçamentária da obra.
Assim, o acompanhamento do empreendimento torna-se mais difícil e
detalhado, já que se faz necessária a fiscalização sistemática dos serviços executados.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: MPOG
Com relação aos regimes de empreitada adotados em obras públicas,
julgue o item seguinte. Caso a administração contrate a execução da
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obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas, caracteriza-se a empreitada por preço global.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: ANTAQ
No que diz respeito à delegação, licitação, contrato de concessão e serviço público adequado, julgue o item que se segue. As características
essenciais de um contrato de concessão incluem o objeto, o prazo da
concessão e os critérios para revisão das tarifas. Por outro lado, os direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização do serviço não são
considerados essenciais nesse tipo de contrato.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: TC-DF
Julgue os itens a seguir, relativos à responsabilidade civil do Estado, aos
serviços públicos e às organizações da sociedade civil de interesse público. Nos termos da Lei n.º 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de
concessão e permissão da prestação de serviços públicos, diferentemente da concessão, a permissão de serviços públicos tem a natureza
de ato administrativo unilateral e precário, e não a de negócio bilateral
que se formaliza mediante contrato.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Com relação à execução direta e indireta, à concessão, à permissão e à
autorização de serviços públicos, julgue o item a seguir. Antes de iniciar
os serviços a ele concedidos pela administração pública, o permissionário poderá estabelecer os termos de concordância com o contrato que
será celebrado.Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
Acerca de licitações e contratos, julgue o seguinte item. A única modalidade de licitação admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro para a
concessão de serviços públicos é a concorrência.
Certo ou Errado?
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GABARITO:Errado

Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão: MPOG
Julgue o próximo item, referente ao serviço público. Caso tenha de abrir
processo licitatório visando delegar a execução de determinado serviço
público por contrato de permissão, a administração pública deverá fazêlo na modalidade de concorrência.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão: TRE-GO
Um candidato a deputado estadual ajuizou ação pleiteando a anulaçãode
decisão administrativa que desaprovou suas contas como prefeito. O órgão indicado como réu na ação considerou irregular a delegação de permissão de serviço público com base em tomada de preços. O cândidato
autor da ação apontou suposto excesso de poder e nulidades na decisão. Com referência a essa situação hipotética, julgue o seguinteitem. Nessa situação, o órgão julgador das contas agiu corretamente pontar a irregularidade, uma vez que a tomada de preços é modalidadade
licitação inadequada para a delegação de permissão de serviço público.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-PA
Julgue o item a seguir, acerca de controle da administração pública. No
caso de serviços públicos prestados por meio de contratos de concessão,
os tribunais de contas têm competência constitucional para fiscalizar a
atividade financeira e operacional das empresas concessionárias.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: ANTAQ
No que diz respeito à delegação, licitação, contrato de concessão e serviço público adequado, julgue o item que se segue. Nem toda concessão de serviço público deve ser decorrente de licitação prévia, porém
toda concessão deve observar os princípios da legalidade, da moralidade, da publicidade e da igualdade
Certo ou Errado?
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GABARITO:Errado

Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Acerca de concessões rodoviárias, julgue os itens que se seguem. É
incumbência da administração pública a promoção das desapropriações
necessárias à realização das obras, visto que a concessionária, como
instituição privada, não tem atribuição legal para tal.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errada
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: ANTAQ
No que diz respeito à delegação, licitação, contrato de concessão e serviço público adequado, julgue o item que se segue. Os direitos e deveres do concessionário incluem a captação, a aplicação e a gestão dos
recursos financeiros, dada a importância que esses processos têm para
a qualidade da prestação do serviço público.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Bens Públicos Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão:
PGE-BA
Em
relação aos bens públicos, julgue o item seguinte.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: DPU
Acerca da gestão de contratos, julgue o item subsecutivo. Faculta-se ao
poder público, nos contratos de gestão, o estabelecimento de metas de
desempenho para o aumento da eficiência do ente contratante.
·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão: INSS
Julgue o seguinte item, acerca da concessão de serviço público. A encampação, que consiste em rescisão unilateral da concessão pela administração antes do prazo acordado, dá ao concessionário o direito a ressarcimento de eventual prejuízo por ele comprovado.
Certo ou Errado?
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GABARITO:Certo
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão: TJ-DFT
A respeito das sociedades de economia mista, da convalidação de atos
administrativos, da concessão de serviços públicos e da desapropriação,
julgue o item a seguir. Admite-se que a União, no prazo da concessão de
determinado serviço público, retome o serviço por encampação, mediante lei autorizativa específica, após prévio pagamento de indenização e
por motivo de interesse público.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: ANTAQ
No que diz respeito à delegação, licitação, contrato de concessão e serviço público adequado, julgue o item que se segue. Caso um serviço
não seja prestado de forma adequada, segundo critérios e indicadores
de qualidade definidos, poderá ser declarada a caducidade da concessão
pelo poder concedente.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: ANATEL
Julgue o item subsecutivo, concernentes aos serviços públicos. O inadimplemento do concessionário, que deixa de executar total ou parcialmente serviço público concedido, acarreta a extinção do contrato de concessão por rescisão promovida pelo poder concedente. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Julgue o item que segue, referente a licitações, contratos, concessões e
permissões. Caso determinada empresa concessionária de serviços públicos preste serviços de forma deficiente, e essa deficiência seja identificada pelo poder público por meio da análise de indicadores de qualidade previamente definidos em contrato, o referido poder poderá declarar a caducidade como forma de extinção da concessão.
Certo ou Errado?
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GABARITO:Certo

Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: ANTAQ
No que diz respeito à delegação, licitação, contrato de concessão e serviço público adequado, julgue o item que se segue. A transferência de
concessão, de uma concessionária para outra, pode ocorrer sem prévia
anuência do poder concedente, sem implicar na caducidade da concessão.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Parcerias público-privadas Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: AGU
Acerca dos serviços públicos e dos bens públicos, julgue o item a seguir.
Situação hipotética: Durante a realização de obras resultantes de uma
PPP firmada entre a União e determinada construtora, para a duplicação
de uma rodovia federal, parte do asfalto foi destruída por uma forte tempestade.Assertiva: Nessa situação, independentemente de o referido
problema ter decorrido de fato imprevisível, o Estado deverá solidarizarse com os prejuízos sofridos pela empresa responsável pela obra
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Parcerias público-privadas Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: MPOG
Considerando que uma das formas de prestação de serviços públicos é
a parceria público-privada (PPP), julgue o item a seguir. Para a contratação de PPP, é imprescindível a realização de licitação, que deverá ser
feita, unicamente, na modalidade de concorrência.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Parcerias público-privadas Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: MPOG
Considerando que uma das formas de prestação de serviços públicos é
a parceria público-privada (PPP), julgue o item a seguir. No julgamento
das propostas decorrentes do processo licitatório de PPP, a vencedora
será aquela que apresentar a melhor combinação entre os critérios menor preço e melhor técnica, de acordo com os pesos estabelecidos em
edital, e não a que apresentar apenas o menor valor.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Parcerias público-privadas Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
No que concerne à reforma administrativa que regulamentou os contratos
de gestão a serem firmados pela administração pública, julgue o item .
As parcerias público-privadas são contratos administrativos de concessão e podem ser realizadas nas modalidades patrocinada ou administrativa. Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Parcerias público-privadas Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
No que tange à parceria público-privada (PPP), julgue o próximo item.
A PPP é definida como o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa. A modalidade patrocinada envolve, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, a contraprestação
pecuniária do parceiro público ao parceiro privado, na concessão de serviços públicos ou de obras públicas; ao passo que, na modalidade administrativa, há 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.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Parcerias público-privadas Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
No que diz respeito a convênio, a consórcio público e a parceria públicoprivada (PPP), julgue o item que se segue . Em PPP para a manutenção
de estradas cujo contrato de serviço tenha duração de no máximo cinco
anos, os riscos do empreendimento são divididos entre o parceiro público
e o privado
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Parcerias público-privadas Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
No que tange à parceria público-privada (PPP), julgue o próximo item. Não há óbice legal para a celebração de um contrato de PPP
no valor de R$ 17 milhões, com período de três anos, para a prestação
de serviços de fornecimento de mão de obra e de material e insumos, de
aluguel, de instalação de equipamentos e de execução de obras públicas, em que todas as demais condições estejam de acordo com a legislação em vigor.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MEC
Ao consórcio público — é vedado firmar convênios, contratos e acordos
de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do governo. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MTE
Considerando as disposições da Lei n.º 11.107/2005 e da Lei n.º
8.666/1993, julgue os itens subsecutivos. Os consórcios públicos são
constituídos por meio de ato editado pelo chefe do Poder Executivo dos
entes federativos consorciados
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MTE
Com base nas disposições da Lei n.º 11.107/2005, que disciplina o consórcio público, julgue o próximo item. Caso um estado-membro da Federação pretenda participar de consórcio público, ele deverá subscrever um
protocolo de intenções, o qual deverá ser ratificado por lei, salvo se o
ente federativo, no momento do protocolo, já tiver editado lei disciplinadora sobre sua participação no consórcio.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MTE
Considerando as disposições da Lei n.º 11.107/2005 e da Lei n.º
8.666/1993, julgue os itens subsecutivos. A retirada de um dos entes federativos que integra um consórcio público desconstitui todo esse consórcio e implica a extinção das obrigações já constituídas, como os contratos de programa.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo licitação Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: MTE
Considerando as disposições da Lei n.º 11.107/2005 e da Lei n.º
8.666/1993, julgue os itens subsecutivos. Os consórcios públicos devem
seguir os mesmos limites aplicáveis aos órgãos e às entidades da administração pública no que se refere à escolha da modalidade de licitação.
Certo ou Errado?
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GABARITO:Certo
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: DPU
Acerca da gestão de contratos, julgue o item subsecutivo. Considere que
seja necessário estabelecer parceria entre um município e outro ente da
Federação, para juntos promoverem, em matéria tributária, a mútua assistência para fiscalização de tributos respectivos e permuta de informações. Nessa situação, é correta a realização de um convênio entre as
partes, já que, nos convênios, os objetivos dos entes participantes devem
ser comuns
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Decreto nº 6.170-2007 - Transferência de Recursos da União mediante Convênios e Contratos de Repasse Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANATEL
Acerca dos convênios e contratos de repasse, julgue o item subsequente.
Convênio pode ser corretamente conceituado como o instrumento por
meio do qual é ajustada a transferência de crédito de órgão ou entidade
da administração pública federal para outro órgão federal da mesma natureza ou para autarquia, fundação pública ou empresa estatal dependente
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Decreto nº 6.170-2007 - Transferência de Recursos da União mediante Convênios e Contratos de Repasse Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Com referência à cooperação na administração pública, julgue o próximoitem. O contrato de repasse, instrumento administrativo que autoriza
a transferência de recursos financeiros intermediada por instituição financeira pública, pode ser celebrado entre entidades da administração pública federal
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Decreto nº 6.170-2007 - Transferência de Recursos da União mediante Convênios e Contratos de Repasse Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MTE
Órgãos e entidades da administração pública federal não podem celebrar
ajustes ou termos de cooperação entre si; contudo, podem firmar convênios.
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Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Decreto nº 6.170-2007 - Transferência de Recursos da União mediante Convênios e Contratos de Repasse Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANTAQ
Com relação a convênios, julgue o próximo item. É vedada a celebração
de convênio com entidades privadas sem fins lucrativos cujo dirigente
seja agente político de Poder ou do Ministério Público.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Decreto nº 6.170-2007 - Transferência de Recursos da União mediante Convênios e Contratos de Repasse Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANATEL
Acerca dos convênios e contratos de repasse, julgue o item subsequente. É vedada a celebração de convênio com entidades públicas ou
privadas cujo objeto social não esteja relacionado com as características
do programa que se pretende executar
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Decreto nº 6.170-2007 - Transferência de Recursos da União mediante Convênios e Contratos de Repasse Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MTE
Julgue os itens a seguir, relativos às disposições do Decreto n.º
6.170/2007 e da Portaria Interministerial n.º 507/2011, que dispõem sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante
convênios e contratos de repasse. A celebração do convênio ou termo
de parceria com entidades privadas sem fins lucrativos está condicionada, em geral, à apresentação, pela entidade, do comprovante do exercício, nos últimos três anos, de atividades relacionadas à matéria objeto
da parceria
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Decreto nº 6.170-2007 - Transferência de Recursos da União mediante Convênios e Contratos de Repasse Ano: 2013
Banca: CESPE Órgão: FUNASA
Julgue o item, acerca das normas relativas às transferências de recursos
da União mediante convênios e contratos de repasse. Independentemente do valor a ser envolvido, a FUNASA poderá celebrar convênio,
com transferência de recursos financeiros, com a secretaria de saúde de
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determinado município, para a execução de determinado programa de
governo, desde que o objeto do ajuste se refira às áreas de atuação tanto
da FUNASA quanto da referida secretaria.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Decreto nº 6.170-2007 - Transferência de Recursos da União mediante Convênios e Contratos de Repasse Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANTAQ
Com relação a convênios, julgue o próximo item. Recursos de convênio
não podem ser utilizados na contratação de pessoas naturais condenadas por crimes contra a administração pública ou o patrimônio público,
crimes eleitorais punidos com pena privativa de liberdade e crimes de
lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Decreto nº 6.170-2007 - Transferência de Recursos da União mediante Convênios e Contratos de Repasse Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MEC
Em convênio em que haja repasse de recursos financeiros ao conveniado, os valores repassados só podem ser utilizados na realização do objeto do convênio e não perdem a natureza de dinheiro público, ficando o
conveniado obrigado a prestar contas ao ente público repassador e aos
órgãos de controle competente, como os tribunais de contas. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
No que concerne à reforma administrativa que regulamentou os contratos
de gestão a serem firmados pela administração pública, julgue o item. Os
convênios instituídos pelo poder público são firmados exclusivamente
com outros órgãos ou entidades públicas, ao passo que os contratos podem ser celebrados com outros órgãos ou entidades públicas ou privadas.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Decreto nº 6.170-2007 - Transferência de Recursos da União mediante Convênios e Contratos de Repasse Ano: 2013
Banca: CESPE Órgão: FUNASA
Julgue o item, acerca das normas relativas às transferências de recursos
da União mediante convênios e contratos de repasse. Se uma entidade
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sem fins lucrativos pretender celebrar convênio com a FUNASA envolvendo a transferência de recursos, esse ajuste deverá ser assinado pelo
presidente da referida fundação, de forma indelegável.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Decreto nº 6.170-2007 - Transferência de Recursos da União mediante Convênios e Contratos de Repasse Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANATEL
Acerca dos convênios e contratos de repasse, julgue o item subsequente.
Os convênios e os contratos de repasse firmados com entidades privadas sem fins lucrativos devem ser assinados pessoalmente pelo ministro
de Estado ou pelo dirigente máximo da entidade concedente, autoridades
competentes para decidir sobre a aprovação da prestação de contas relativa ao ajuste
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Decreto nº 6.170-2007 - Transferência de Recursos da União mediante Convênios e Contratos de Repasse Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MTE
Julgue os itens a seguir, relativos às disposições do Decreto n.º
6.170/2007 e da Portaria Interministerial n.º 507/2011, que dispõem sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante
convênios e contratos de repasse. Não só a entidade contratante ou interveniente mas também os seus agentes que fizerem parte do ciclo de
transferência de recursos são responsáveis, para todos os efeitos, pelos
atos de acompanhamento que efetuarem.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Com referência à cooperação na administração pública, julgue o próximo
item. Embora os órgãos públicos sejam despersonalizados, meras repartições internas de competência no âmbito de pessoas jurídicas, a eles é
reconhecida a capacidade para celebrar convênios.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Parcerias público-privadas Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
No que diz respeito a convênio, a consórcio público e a parceria públicoprivada (PPP), julgue o item que se segue . É permitida, por exemplo, a
celebração de um convênio entre o Tribunal de Contas do Distrito Federal
(TCDF) e uma instituição de ensino superior particular para o aperfeiçoamento dos profissionais do TCDF.
Certo ou Errado?
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GABARITO:Certo

Direito Administrativo Decreto nº 6.170-2007 - Transferência de Recursos da União mediante Convênios e Contratos de Repasse Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MTE
Contrato de repasse é um instrumento administrativo, de interesse recíproco, no qual a transferência dos recursos financeiros se processa por
intermédio de instituição ou agente financeiro público federal que atua
como mandatário da União;
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Decreto nº 6.170-2007 - Transferência de Recursos da União mediante Convênios e Contratos de Repasse Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MTE
É vedado às entidades privadas atuar como intervenientes, manifestando
consentimento ou assumindo obrigações em nome próprio, nos convênios e demais instrumentos que disciplinem a transferência de recursos
financeiros de dotações da União.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Decreto nº 6.170-2007 - Transferência de Recursos da União mediante Convênios e Contratos de Repasse Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANATEL
Acerca dos convênios e contratos de repasse, julgue o item subsequente.
O objeto do convênio pode ser alterado por termo aditivo, mediante proposta do concedente, formalizada, justificada e apresentada ao convenente em, no mínimo, trinta dias antes do término da vigência do acordo.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: CADE
O instituto do credenciamento, tratado em lei, é uma solução para as situações nas quais a licitação se mostra inadequada, como é o caso de
serviço médico
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-SC
A partir da situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir. O governador não praticou ato ilícito ao contratar diretamente a referida empresa, pois a prestação de serviços publicitários é hipótese de inexigibilidade de licitação, estando incorreto o julgamento do tribunal.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: STJ
À luz da Lei n.º 8.666/1993, julgue o item a seguir, relativo às condições
que devem ser atendidas para a execução de obras e para a prestação
de serviços. A inexistência de projeto básico aprovado pela autoridade
competente inviabiliza a realização de licitação para a prestação de serviços
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
Julgue o item subsecutivo, acerca do regime diferenciado de contratações públicas (RDC). Nos contratos regidos pelo RDC, a elaboração de
projeto básico pode ser dispensada em nome da agilidade e eficiência na
contratação de obras e serviços especificados na Lei n.º 12.462/2011.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-PA
Obras e serviços de engenharia só poderão ser licitados se houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para
exame dos interessados em participar do processo licitatório.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-PA
A respeito de licitações de obras e serviços de engenharia, julgue o item
a seguir com base na Lei n.º 8.666/1993. Obras e serviços somente poderão ser licitados se dispuserem de projeto básico aprovado por autoridade competente.
Certo ou Errado?
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GABARITO:Certo

Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-SC
De acordo com a Lei n.º 8.666/1993 e de inovações decorrentes do advento do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) — Lei n.º
12.462/2011 —, julgue o item subsequente, a respeito do processo licitatório para contratações de obras públicas. No regime de execução denominado contratação integrada do RDC, a obra pode ser executada
sem projeto executivo.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-PA
O autor de um projeto executivo, seja pessoa física, seja jurídica, poderá
participar da licitação e(ou) da execução da obra ou serviço de engenharia correspondente.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-PA
A respeito de licitações de obras e serviços de engenharia, julgue o item
a seguir com base na Lei n.º 8.666/1993. O autor do projeto básico ou
executivo, pessoa física ou jurídica, não poderá participar da licitação ou
da execução de obra ou serviço objeto da licitação
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: CGE-PI
A respeito da contratação de bens e serviços de TI, julgue o item a seguir,
de acordo com a Lei n.º 8.666/1993. Economia na execução, conservação e operação são requisitos que devem ser considerados tanto em projetos básicos quanto em projetos executivos de obras e serviços.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: MPOG
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Julgue o item seguinte, relativo às licitações de obras públicas. O projeto
básico de uma obra de engenharia, para fins de licitação, deve contemplar a definição do partido arquitetônico do empreendimento e o seu orçamento referencial.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Cargo, emprego, função Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: MPOG
Julgue o item subsequente, relativo a agente público. Os cargos em comissão e as funções de confiança relacionam-se exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: STJ
À luz da Lei n.º 8.666/1993, julgue o item a seguir, relativo às condições
que devem ser atendidas para a execução de obras e para a prestação
de serviços. A licitação poderá ser realizada sem orçamento detalhado,
desde que haja orçamento parcial que apresente a composição dos custos unitários de alguns itens apontados como essenciais pelo órgão.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Caixa
Em relação às licitações, aos contratos administrativos e aos instrumentos congêneres, julgue os itens de 36 a 40. O regime diferenciado de
contratações públicas, aplicável às licitações e contratos necessários à
realização dos Jogos Olímpicos, da Copa do Mundo FIFA 2014 e de outras obras na área de saúde, mobilidade urbana e segurança pública,
deve obrigatoriamente ser adotado para a construção de estádios e aeroportos bem como para obras de infraestrutura
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-SC
De acordo com a Lei n.º 8.666/1993 e de inovações decorrentes do advento do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) — Lei n.º
12.462/2011 —, julgue o item subsequente, a respeito do processo licitatório para contratações de obras públicas. As normas da Lei n.º
8.666/1993 servem de subsídio ao RDC.
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Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
Acerca de licitações e contratos, julgue o seguinte item. A previsão de
alteração unilateral do contrato administrativo, seja quantitativa, seja qualitativa, realizada pela administração pública, constitui exemplo de cláusula exorbitante
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: TRE-GO
Determinado ente da administração pública deseja realizar procedimento
licitatório para a contratação de serviços de segurança patrimonial armada para seu edifício sede. Considerando essa situação hipotética, julgue o próximo item.O objeto da contratação pretendida pode ser classificado como serviço de natureza contínua.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Bens Públicos Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão:
AGU
Acerca
dos serviços públicos e dos bens públicos, julgue o item a seguir.
De acordo com a doutrina dominante, caso uma universidade tenha sido
construída sobre parte de uma propriedade particular, a União, assim
como ocorre com os particulares, poderá adquirir o referido bem imóvel
por meio da usucapião, desde que sejam obedecidos os requisitos legais.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Bens Públicos Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão:
Câmara dos Deputados
Considere que a Câmara dos Deputados pretenda ampliar a sua sede
por meio da construção de novo anexo, contíguo ao prédio da atual sede,
e que o terreno pertença ao Distrito Federal (DF). A respeito dos aspectos
legais relacionados a essa situação, julgue o item que se segue. Sendo
o referido terreno de propriedade do DF, não será possível a sua alienação para a Câmara dos Deputados.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Bens Públicos Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão:
Câmara dos Deputados
Acerca do regime jurídico dos bens públicos, julgue o próximo item. Os
rios pertencem aos estados; entretanto, quando banham mais de um estado, servem de limites com outros países, ou se estendem a território
estrangeiro ou dele provêm, são bens da União
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Bens Públicos Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão:
Câmara dos Deputados
Acerca do regime jurídico dos bens públicos, julgue o próximo item. Pertencem à União as terras situadas na faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designadas como
faixa de fronteira.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Bens Públicos Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão:
DPU
No que tange às limitações administrativas da propriedade e aos bens
públicos, julgue o item seguinte. São bens públicos de uso comum do
povo aqueles especialmente afetados aos serviços públicos, como, por
exemplo, aeroportos, escolas e hospitais públicos.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Bens Públicos Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão:
AGU
Acerca
dos serviços públicos e dos bens públicos, julgue o item a seguir. Situação hipotética: A União decidiu construir um novo prédio para a Procuradoria-Regional da União da 2.ª Região para receber os novos advogados
da União. No entanto, foi constatado que a única área disponível, no centro do Rio de Janeiro, para a realização da referida obra estava ocupada
por uma praça pública. Assertiva: Nessa situação, não há possibilidade
de desafetação da área disponível por se tratar de um bem de uso comum do povo, razão por que a administração deverá procurar por um
bem dominical.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Bens Públicos Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão:
AGU
Julgue o próximo item, referente à utilização dos bens públicos e à desapropriação. Se os membros de uma comunidade desejarem fechar
uma rua para realizar uma festa comemorativa do aniversário de
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seu bairro, será necessário obter da administração pública uma permissão de uso.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão: TJ-DFT
Julgue o próximo item, em relação ao poder de polícia, à desapropriação
e aos serviços públicos. Com base no princípio da continuidade do serviço público, a extinção da concessão, nas hipóteses previstas em lei,
autoriza a imediata assunção do serviço pelo poder concedente e a utilização de todos os bens reversíveis. Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão: STJ
A respeito da licitação e dos contratos administrativos, julgue o item subsecutivo. A caducidade do contrato de concessão acarreta a reversão ao
poder concedente, mediante indenização ao concessionário, de todos os
bens necessários à continuidade do serviço público.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Intervenção do estado na propriedade Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-PA
Com relação aos atos administrativos e suas classificações, julgue o item
seguinte. A requisição administrativa caracteriza-se por ser ato administrativo autoexecutório, independente de autorização judicial e de natureza transitória, podendo abranger, além de bens móveis e imóveis, serviços prestados por particulares. Seu pressuposto é o perigo público iminente.Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Intervenção do estado na propriedade Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Considere que a Câmara dos Deputados pretenda ampliar a sua sede
por meio da construção de novo anexo, contíguo ao prédio da atual sede,
e que o terreno pertença ao Distrito Federal (DF). A respeito dos aspectos
legais relacionados a essa situação, julgue o item que se segue. Por
prestar serviço público essencial, a Câmara dos Deputados poderá fazer
requisição administrativa para construir o anexo no terreno de propriedade do DF.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Intervenção do estado na propriedade Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TCE-RN
A respeito dos atos administrativos em espécie e da intervenção do Estado na propriedade privada, julgue o item seguinte. As servidões administrativas são perpétuas, isto é, perduram enquanto houver interesse
público na utilidade da coisa dominante.
Certo ou Errado

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: PGE-BA
Suponha que viatura da polícia civil colida com veículo particular que tenha ultrapassado cruzamento no sinal vermelho e o fato ocasione sérios
danos à saúde do condutor do veículo particular. No caso, a ação de
indenização por danos materiais contra o Estado prescreverá em vinte
anos.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Intervenção do estado na propriedade Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: DPU
No que tange às limitações administrativas da propriedade e aos bens
públicos, julgue o item seguinte. As limitações administrativas são determinações de caráter geral por meio das quais o poder público impõe
a determinados proprietários obrigações de caráter negativo, mas não
positivo, que condicionam a propriedade ao atendimento de sua função
social.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Intervenção do estado na propriedade Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: PGE-BA
Pedro é proprietário de um imóvel situado em município com mais de
cinquenta mil habitantes. Sua propriedade é próxima da zona costeira, o
que o obriga a cumprir algumas limitações administrativas municipais impostas pelo município no que tange à proteção ambiental da zona costeira. A limitação administrativa imposta pelo município para a proteção
ambiental da zona costeira gera direito de indenização a Pedro em face
de eventual limitação do seu direito de explorar economicamente sua
propriedade.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Intervenção do estado na propriedade Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TCE-RN
A respeito dos atos administrativos em espécie e da intervenção do Estado na propriedade privada, julgue o item seguinte. Como regra, o tombamento pela administração pública não confere ao proprietário direito a
qualquer indenização.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Intervenção do estado na propriedade Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Acerca do regime jurídico dos bens públicos, julgue o próximo item. A
desapropriação é forma de aquisição originária da propriedade, por isso
será válida ainda que a indenização seja paga a quem não seja o proprietário do bem.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Intervenção do estado na propriedade Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TJ-DFT
Julgue o próximo item, em relação ao poder de polícia, à desapropriação
e aos serviços públicos. No caso de desapropriação por interesse social,
se a área medida for maior que a escriturada no Registro de Imóveis pelo
proprietário, a indenização devida, conforme o entendimento do STJ, corresponde apenas à área registrada, já que a ausência de registro ou
averbação da área real decorreu de sua omissão voluntária.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Intervenção do estado na propriedade Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: DPE-PE
Julgue o item abaixo, com relação à intervenção do Estado na propriedade. Salvo as impossibilidades jurídicas e materiais, mediante declaração de utilidade pública, formalizada por meio de decreto do chefe do
Poder Executivo, todos os bens podem ser desapropriados pelos entes
que compõem a Federação. Poderá também o Poder Legislativo tomar a
iniciativa da desapropriação
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Intervenção do estado na propriedade Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: AGU
Julgue o próximo item, referente à utilização dos bens públicos e à desapropriação. De acordo com o STJ, ao contrário do que ocorre nos casos
de desapropriação para fins de reforma agrária, é vedada a imissão provisória na posse de terreno pelo poder público em casos de desapropriação para utilidade pública.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Intervenção do estado na propriedade Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: PGE-BA
No que se refere aos atos administrativos, julgue os itens subsequentes.
Caso um governador resolva desapropriar determinado imóvel particular
com o objetivo de construir uma creche para a educação infantil e, posteriormente, com fundamento no interesse público e em situação de urgência, mude a destinação do imóvel para a construção de um hospital
público, o ato deve ser anulado, por configurar tredestinação ilícita.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-PA
Julgue o item subsequente, acerca dos atos e dos poderes administrativos. O advogado-geral da União e o defensor público-geral da União são
classificados como agentes políticos, pois sua atuação possui fundamento constitucional.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
A respeito do regime jurídico estatutário dos servidores públicos, julgue
o item a seguir, de acordo com o entendimento dos tribunais superiores. A alteração do escalonamento hierárquico da carreira a que pertence o servidor inativo, criando-se novos níveis para a progressão de
servidores da ativa, ainda que não implique redução dos proventos do
servidor inativo, é inconstitucional, por violar o direito adquirido e o princípio da isonomia. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado

194

Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: FUB
Com base na lei n.º 8.112/1990 e em outros dispositivos que tratem dos
direitos, dos deveres e das responsabilidades dos servidores públicos
civis, julgue o item que se segue. O direito adquirido garante a imutabilidade de regime jurídico e busca proteger os direitos dos cidadãos contra
as alterações que o Estado realiza nas leis que regem o serviço público.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: DPU
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. Em face
da garantia da estabilidade, o servidor público estável só perderá o cargo
por força de decisão judicial.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: MPU
Acerca do regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue o item
subsequente. O servidor público federal estável, habilitado em concurso
público e empossado em cargo de provimento efetivo, só perderá o cargo
em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: TJ-SE
A respeito de agentes públicos, responsabilidade civil do Estado e improbidade administrativa, julgue os itens que se seguem. À exceção dos magistrados, os servidores públicos efetivos estatutários do Poder Judiciário, após aquisição de estabilidade, apenas podem perder seus cargos
por decisão em sentença judicial transitada em julgado ou em processo
administrativo disciplinar, ou por decorrência de avaliação de desempenho insatisfatória ou por necessidade de redução de despesas com pessoal.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo

195

Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ICMBIO
Com base na Lei n.º 8.112/1990 e na Lei n.º 9.784/1999, julgue os itens
subsecutivos. Um técnico do ICMBio aprovado no estágio probatório somente perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar em que lhe sejam assegurados a ampla defesa e o contraditório.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANTAQ
Com relação aos agentes públicos, julgue os itens a seguir. É prevista,
no texto constitucional, a hipótese de exoneração de servidor estável por
excesso de despesa com pessoal.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão: DPU
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. O tempo
de serviço público prestado a estado, a município ou ao Distrito Federal
será contado, para todos os efeitos, no âmbito federal.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Acerca da contratação de pessoal por prazo determinado para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, julgue o item a seguir. Caso seja praticada infração disciplinar por pessoa
contratada para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, deve-se instaurar processo administrativo disciplinar para
a apuração do ato, aplicando-se o rito previsto na Lei n.º 8.112/1990.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2013 Banca: CESPE Órgão:STF
Com relação ao controle da administração, ao regime jurídico da Lei n.º
8.112/1990 e ao ato administrativo, julgue os itens subsecutivos. O regime jurídico estatutário de que trata a Lei n.º 8.112/1990 é aplicável aos
servidores da administração direta, das autarquias e das empresas públicas federais. Certo ou Errado?
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GABARITO:Errado

Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: ICMBIO
No que concerne ao regime jurídico dos servidores públicos civis federais, julgue os seguintes itens. A Lei n.º 8.112/1990 se aplica a todos os
indivíduos que trabalham no serviço público federal, incluindo os servidores da administração federal, os militares e os empregados públicos.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: DPU
Uma autarquia federal, desejando comprar um bem imóvel — não enquadrado nas hipóteses em que a licitação é dispensada, dispensável ou
inexigível — com valor de contratação estimado em R$ 50.000,00, efetuou licitação na modalidade concorrência. Considerando a situação descrita, julgue os itens a seguir, acerca da organização administrativa da
União, das licitações e contratos administrativos e do disposto na Lei n.º
8.112/1990.Servidor público efetivo da referida autarquia federal que, no
curso do processo licitatório, recusasse fé a documento público regularmente apresentado por um dos licitantes não estaria sujeito a sanção
administrativa prevista na Lei n.º 8.112/1990, uma vez que servidores de
autarquias submetem-se a regime jurídico próprio.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANTAQ
Em relação aos atos administrativos, aos agentes públicos, aos poderes
administrativos e à responsabilidade do Estado, julgue o item que se segue. Segundo o entendimento recente do STF e do STJ, o fato de haver
instauração de inquérito policial ou propositura de ação penal contra candidato inscrito em concurso público é causa para a sua eliminação do
certame.Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANATEL
Julgue o item seguinte, referente a agentes públicos e poder de polícia.
Em um concurso público que requeira investigação social como uma de
suas fases, a existência de inquérito policial instaurado contra o candidato não tem, por si só, o poder de eliminá-lo do certame.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Julgue o item que se segue , a respeito da remuneração dos agentes
públicos, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal
(STF). O art. 7.º, inciso XVI, da CF, que trata do direito dos trabalhadores
urbanos e rurais à remuneração pelo serviço extraordinário acrescida de,
no mínimo, 50%, sobre o valor do serviço normal, aplica-se imediatamente aos servidores públicos, por constituir norma autoaplicável
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: DPU
Em relação aos serviços públicos e ao disposto na Lei n.º 8.112/1990,
julgue o item seguinte. A investidura em cargo público em comissão
ocorre com a nomeação e independe de prévia habilitação em concurso
público. Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: DPU
Em relação ao regime jurídico dos cargos, empregos e funções públicas
e às disposições da Lei n.º 8.112/1990, julgue o item que se segue. A
investidura em cargo público ocorre com a posse.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Julgue o item que se segue , relativo à remuneração dos agentes públicos, conforme entendimento do STJ. Ao servidor público federal que
prestar serviço entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas da
manhã do dia seguinte, ainda que em regime de plantão, será devido o
pagamento de adicional noturno.Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MDIC
No que se refere aos agentes públicos e aos poderes administrativos,
julgue os itens que se seguem. Nesse sentido, considere que a sigla CF,
sempre que empregada, refere-se à Constituição Federal de 1988. Com
a promulgação da CF, foram extintos os denominados cargos vitalícios,
tendo sido resguardado, entretanto, o direito adquirido daqueles que ocupavam esse tipo de cargo à época da promulgação da CF
Certo ou Errado?
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GABARITO:Errado

Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2013
Banca: CESPE Órgão: TRT - 17ª Região (ES)
Acerca dos agentes e cargos públicos, julgue os itens seguintes. As funções de confiança não se confundem com os cargos em comissão, visto
que estes são ocupados transitoriamente, sem a necessidade de concurso, e aquelas só podem ser titularizadas por servidores públicos ocupantes de cargos efetivos.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
Julgue o próximo item , relativo ao regime dos servidores públicos federais. É obrigatória a aprovação prévia em concurso para provimento
de quaisquer cargos ou empregos na administração direta ou indireta,
ressalvadas as nomeações para cargos em confiança, declarados em lei
como de livre nomeação e exoneração.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2013
Banca: CESPE Órgão: TRT - 17ª Região (ES)
Considere que a União, mediante decreto, crie uma secretaria vinculada
ao Ministério dos Esportes, com prazo de extinção definido e com competência para atuar nos grandes eventos esportivos que ocorrerão no
Brasil nos próximos anos. Com base nessa situação hipotética, julgue os
itens subsequentes. Independentemente do caráter transitório da secretaria, será vedada a criação de cargos de provimento em comissão para
o exercício de atribuições eminentemente técnicas.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: PGE-BA
A prerrogativa de presunção de veracidade dos atos da administração
pública autoriza a aplicação de penalidade disciplinar a servidor público
com base na regra da verdade sabida. Parte superior do formulário
Certo ou Errado?
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GABARITO:Errado

Direito Administrativo Cargo, emprego, função Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: MPOG
Com relação aos institutos da promoção e da substituição e à responsabilização do servidor, julgue o item que se segue. O servidor efetivo que
for investido em função de chefia deverá ter como substituto o servidor
indicado no regimento interno do órgão ou entidade, ou, no caso de omissão, aquele que for previamente designado por seu dirigente máximo.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
A respeito do regime jurídico estatutário dos servidores públicos, julgue
o item a seguir, de acordo com o entendimento dos tribunais superiores. Servidora pública ocupante de cargo em comissão, no gozo de licença gestante, tem direito à estabilidade provisória.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão: TJ-DFT
Com base no disposto na Lei n.º 8.112/1990, especificamente no que
concerne aos direitos, aos deveres e às responsabilidades dos servidores públicos civis, julgue o seguinte item. A servidora gestante tem garantido seu direito de afastamento das operações e locais considerados
penosos, insalubres ou perigosos durante os períodos da gestação e da
lactação
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2013
Banca: CESPE Órgão: TRT - 17ª Região (ES)
Acerca dos agentes e cargos públicos, julgue os itens seguintes. Os
agentes temporários que desempenham, por tempo determinado, atividades de excepcional interesse público são agentes públicos cuja contratação somente pode ser feita no âmbito da administração direta.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Cargo, emprego, função Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANTAQ
A respeito dos agentes públicos, julgue o próximo item. Um dos requisitos
de acessibilidade aos cargos públicos é a nacionalidade brasileira, não
sendo permitida, portanto, aos estrangeiros a ocupação de cargo na administração pública.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: DPU
Com base nas disposições da Lei n.º 8.112/1990, julgue o seguinte item.
Situação hipotética: Giorgio, de quarenta anos de idade, é cidadão italiano e não tem nacionalidade brasileira. Foi aprovado, dentro do número
de vagas, em concurso público para prover cargo do professor de ensino
superior de determinada universidade federal, tem o nível de escolaridade exigido para o cargo e aptidão física e mental. Assertiva: Nessa situação, por não ter a nacionalidade brasileira, Giorgio não poderá tomar
posse no referido cargo.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
Com base no que dispõem as Leis n.º 8.112/1990 e n.º 9.784/1999, julgue o item que se segue. Considere que Joana, servidora pública da
Universidade de Brasília (UnB), tenha recebido documentação para a
instrução do processo administrativo de posse de um professor estrangeiro em um cargo público da universidade. Nessa situação, Joana deve
desconsiderar a não apresentação, pelo professor, do documento comprobatório de nacionalidade brasileira, devendo dar prosseguimento ao
referido processo.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: DPU
Em relação aos serviços públicos e ao disposto na Lei n.º 8.112/1990,
julgue o item seguinte. Os servidores contratados por tempo determinado
para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público
e os empregados públicos classificam-se, em virtude da ausência de estabilidade, como servidores temporários.
Certo ou Errado?
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GABARITO:Errado

Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: MPOG
João, agente administrativo de uma empresa estatal prestadora de serviço público, no exercício de suas funções, causou prejuízo a terceiro,
não usuário do serviço. Nessa situação hipotética,a prévia aprovação de
João em concurso público foi condição necessária à sua contratação
como empregado público, a não ser que seu vínculo seja de natureza
·
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ICMBIO
No que concerne ao regime jurídico dos servidores públicos civis federais, julgue os seguintes itens. É obrigatória a realização de concurso
público para provimento de cargo efetivo na administração direta ou indireta.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: STJ
Em relação aos agentes públicos, julgue o próximo item. O diploma ou
habilitação legal exigido para o exercício do cargo deve ser apresentado
pelo candidato no ato de inscrição do concurso público pleiteado. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MEC
No que se refere à contratação de pessoal por tempo determinado para
o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, julgue os itens seguintes, com base na legislação de regência. Na
referida forma de contratação, o recrutamento de pessoal prescinde de
concurso público.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TCU
No que se refere aos princípios e conceitos da administração pública e
aos servidores públicos, julgue o próximo item. O prazo de validade de
concurso público é de até dois anos, podendo ele ser prorrogado enquanto houver candidatos aprovados no cadastro de reserva.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-PA
Com base no disposto nas súmulas do Supremo Tribunal Federal relativas a direito administrativo, julgue o item subsequente. Insere-se na esfera de poder discricionário da administração pública a decisão de incluir
o exame psicotécnico como fase de concurso para provimento de cargos
públicos, o que pode ser feito mediante previsão em edital. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: DPU
Em relação ao regime jurídico dos cargos, empregos e funções públicas
e às disposições da Lei n.º 8.112/1990, julgue o item que se segue. De
acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é válida a exigência de exame psicotécnico em concursos públicos desde que esteja
a exigência prevista no edital do certame.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: STJ
Em relação aos agentes públicos, julgue o próximo item. No que se refere
ao exame psicotécnico, além de previsão legal, são exigidos mais três
requisitos para que seja válida a sua exigência em certames públicos: ser
pautado em critérios objetivos e científicos, ser compatível com as atribuições normais do cargo e ser ofertado direito de recurso na via administrativa
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANATEL
Julgue o item seguinte, referente a agentes públicos e poder de polícia.
Para que seja admitida a realização de exame psicotécnico em concurso
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público, basta que haja previsão no edital, com a definição de critérios
objetivos e a possibilidade de recurso.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANATEL
Acerca das regras para a realização de concurso público, julgue o item
subsequente. De acordo com o entendimento mais recente do STF, a
administração não é obrigada a nomear os candidatos aprovados no número de vagas definidas no edital de concurso, desde que haja razão de
interesse público decorrente de circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis e supervenientes.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TJ-DFT
A respeito dos servidores públicos e de improbidade administrativa, julgue o item seguinte. Para o STJ, o candidato aprovado em concurso público, mas classificado fora do número de vagas previstas no edital,
tem direito subjetivo à nomeação se o candidato imediatamente anterior
na ordem de classificação, aprovado dentro do número de vagas e convocado, tiver manifestado a sua desistência.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: DPE-PE
A respeito dos servidores públicos, julgue o item subsequente. Conforme
entendimento atual do STF, é dever da administração pública nomear
candidato aprovado em concurso público dentro das vagas previstas no
edital, em razão do princípio da boa-fé e da proteção da confiança, salvo
em situações excepcionais caracterizadas pela necessidade, superveniência e imprevisibilidade.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: DPU
Com base nas disposições da Lei n.º 8.112/1990, julgue o seguinte item.
O cargo público, definido como o conjunto de atribuições e responsabilidades incumbidas ao servidor, é criado por lei para provimento em caráter efetivo ou em comissão.
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Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Julgue os seguintes itens, referentes ao regime jurídico dos servidores
públicos federais. Um cidadão aprovado no cargo de técnico legislativo
da Câmara dos Deputados que não possa comparecer à sua posse por
motivos de foro pessoal poderá tomar posse mediante procuração específica. Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão: TRE-GO
A respeito da Lei n.º 8.112/1990, cada um dos próximos itens apresenta
uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. Alice,
aprovada em concurso público para o cargo de técnico administrativo de
um TRE, precisa acompanhar cirurgia de ente familiar que ocorrerá no
mesmo dia em que foi marcada sua posse. Nessa situação, Alice poderá
nomear, por procuração específica, alguém que a represente no ato da
posse.Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: SUFRAMA
Julgue o item que se segue, relativos aos agentes públicos, aos poderes
administrativos e à responsabilidade civil do Estado. Se um candidato
lograr êxito em concurso público, mas, dias antes da posse, for acometido por dengue que o impossibilite de comparecer pessoalmente para o
referido ato, a posse poderá dar-se mediante procuração específica firmada pelo candidato.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TRE-GO
Acerca do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, cada
um do próximo item apresenta uma situação hipotética, seguida de uma
assertiva a ser julgada. Ana, que está em licença por afastamento de seu
marido, e Júlio, que está de férias, são servidores do TRE/GO e foram
nomeados para ocupar cargos na administração pública federal. Nessa
situação, as posses dos dois servidores em seus novos cargos devem
ocorrer no prazo de trinta dias contados da publicação dos respectivos
atos de provimento nos cargos.
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Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão: INSS
Considerando que determinado servidor público federal tenha sido removido para outra sede, situada em outro município, para acompanhar sua
esposa, que também é servidora pública federal e foi removida no interesse da administração, julgue o item seguinte à luz do disposto na Lei
n.º 8.112/1990. O período de afastamento do servidor para o deslocamento e para a retomada do exercício do cargo no novo município, observados os limites legais, é considerado como de efetivo exercício.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ICMBIO
Acerca do regime dos servidores públicos federais, julgue os itens de 23
a 25. O servidor em exercício nomeado para cargo de provimento efetivo
está sujeito a estágio probatório pelo período de três anos, durante o qual
serão avaliadas sua aptidão e sua capacidade para o desempenho do
cargo, observando, entre outros fatores, a assiduidade e a responsabilidade a fim de adquirir estabilidade.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão: DPU
Ainda com base no disposto na Lei n.º 8.112/1990 e na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o próximo item. O servidor que for nomeado
para cargo de provimento efetivo será submetido, após entrar em exercício, a estágio probatório de três anos, no qual será avaliado com base na
assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão: FUB
Julgue o próximo item , relativo ao regime dos servidores públicos federais. Um servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório pelo período de vinte e quatro meses. ·
Certo ou Errado?
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GABARITO:Errado

Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão: FUB
Com referência às disposições do regime jurídico dos servidores públicos
civis da União (Lei n.º 8.112/1990), julgue o item que se segue. Mesmo
em estágio probatório, o servidor público tem direito a licença para tratar
de interesses particulares, desde que sem remuneração.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: ANATEL
No que diz respeito aos direitos e deveres do servidor público, previstos
na Lei n.º 8.112/1990, julgue o item subsecutivo. Licenças para tratamento de assuntos particulares poderão ser concedidas, por discricionariedade da administração pública, a servidor ocupante de cargo efetivo,
ainda que esteja cumprindo o estágio probatório, pelo prazo de até três
anos consecutivos, desde que sem remuneração.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: ICMBIO
No que concerne ao regime jurídico dos servidores públicos civis federais, julgue os seguintes itens. A licença para capacitação tem natureza
discricionária, é remunerada e pode ser solicitada mesmo durante o período de estágio probatório.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: FUB
Com base no que dispõem o Código de Ética da Administração Pública
Federal, a Lei de Improbidade Administrativa e a Lei n.º 8.112/1990, julgue os itens a seguir. Ao servidor público em estágio probatório é garantida a licença para tratar de assuntos particulares. Concedida a licença,
o período avaliativo ficará suspenso, sendo retomado a partir do término
do impedimento
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: ICMBIO
Com base na Lei n.º 8.112/1990 e na Lei n.º 9.784/1999, julgue os itens
subsecutivos. Caso um técnico do ICMBio tenha tomado posse no seu
cargo em 2013 e entre em gozo de licença para atividade política em
2014, o estágio probatório deverá ser suspenso durante o período de
afastamento.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão: TJ-DFT
Com base no disposto na Lei n.º 8.112/1990, especificamente no que
concerne aos direitos, aos deveres e às responsabilidades dos servidores públicos civis, julgue o seguinte item. O servidor em estágio probatório pode exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: Câmara dos De
putados
Com referência aos agentes públicos e ao regime jurídico que regulamenta as relações entre os servidores públicos e a administração, julgue
o item que segue. Se um ocupante de cargo efetivo de nível superior do
Poder Legislativo federal, ao final do seu primeiro ano de exercício nesse
cargo, for requisitado para ocupar cargo de natureza especial em outro
órgão da União, e tal pedido for negado pelo superior hierárquico sob o
argumento de não se poder infringir disposição legal, o indeferimento da
requisição terá respaldo na legislação vigente, haja vista que o servidor
ainda se encontrará em estágio probatório.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
Com referência às disposições do regime jurídico dos servidores públicos
civis da União (Lei n.º 8.112/1990), julgue o item que se segue. Se um
servidor público estiver em estágio probatório, o seu cargo não poderá
ser extinto, já que isso resultaria na perda da função pública desse servidor .
Certo ou Errado?
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GABARITO:Errado

Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MEC
Embora a Constituição Federal não assegure o direito à estabilidade no
serviço público ao servidor em estágio probatório, a demissão ou a exoneração desse servidor não prescinde de processo administrativo no qual
se apure a sua capacidade para o exercício do cargo.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Acerca dos regimes de previdência dos servidores públicos, julgue o item
subsequente. Caso um servidor público titular de cargo efetivo do DF,
filiado a regime próprio de previdência social, seja cedido a autarquia federal, com ônus para o cessionário, ele permanecerá vinculado ao regime de origem
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
De acordo com o Decreto n.º 1.171/1994 (Código de Ética Profissional
do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal) e com a Lei Federal
n.º 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União),
julgue o item a seguir. De acordo com a Lei Federal n.º 8.112/1990, vencimento e remuneração consistem na retribuição pecuniária pelo exercício do cargo.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão: TRE-GO
Acerca do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, cada
um do próximo item apresenta uma situação hipotética, seguida de uma
assertiva a ser julgada. Pablo, técnico judiciário do TRE/GO, recebe
mensalmente adicional de qualificação por ter concluído curso de mês
trado na sua área de atuação. Nessa situação, os valores recebidos por
Pablo pela referida qualificação incorporam-se ao seu vencimento.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Julgue o item que se segue , a respeito da remuneração dos agentes
públicos, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).
Havendo a preservação do valor nominal da remuneração do servidor
público, é constitucional o cálculo do teto salarial com fundamento em
vencimento-base inferior ao salário mínimo nacional.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Julgue o item que se segue , a respeito da remuneração dos agentes
públicos, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).
A incorporação de quintos aos vencimentos de magistrados decorrente
de exercício de função comissionada em cargo público anterior ao in
gresso na magistratura constitui direito adquirido.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: DPU
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 ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2013 Banca: CESPE Órgão: TRT - 17ª Região
(ES)
Considerando
o regime jurídico dos servidores públicos federais e o Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, julgue
os itens a seguir. A convocação para júri constitui hipótese de interrupção das férias de servidor público.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Julgue o item que se segue , relativo à remuneração dos agentes públicos, conforme entendimento do STJ. A absorção da vantagem pessoal
nominalmente identificada pelos acréscimos remuneratórios decorrentes
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da progressão na carreira de servidor público federal ofende o princípio
da irredutibilidade de vencimentos.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MEC
O setor de gestão de pessoas constatou que havia indevidamente incorporado o pagamento de gratificações em favor de um grupo de servido
res de determinado órgão público. As gratificações indevidas foram PA
gas nos últimos oito meses. Diante dessa situação hipotética, julgue o
item abaixo. Conforme jurisprudência do STF, é lícita a imediata interrupção dos pagamentos das gratificações indevidas e, no caso da devolução
dos valores já pagos aos servidores, esta dependerá de instauração de
processo administrativo, assegurados a ampla defesa e o contraditório.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Julgue o item que se segue , relativo à remuneração dos agentes públicos, conforme entendimento do STJ. Ao servidor público federal que utilizar o veículo próprio no deslocamento para o trabalho não será devido
o pagamento do auxílio-transporte.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2013 Banca: CESPE Órgão: STF
Com relação ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União,
julgue os itens a seguir. O cálculo de gratificações e outras vantagens do
servidor público não deve incidir sobre o abono utilizado para se atingir o
salário mínimo, pois tal prática equivaleria à utilização do salário mínimo
como indexador automático de remuneração.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes Públicos e Lei 8.112/1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: AGU
Foi editada portaria ministerial que regulamentou, com fundamento direto
no princípio constitucional da eficiência, a concessão de gratificação de
desempenho aos servidores de determinado ministério. Com referência
a essa situação hipotética e ao poder regulamentar, julgue o próximo
item.
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Na hipótese considerada, a portaria não ofendeu o princípio da legalidade administrativa, tendo em vista o fenômeno da deslegalização com
fundamento na CF.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: INSS
Julgue o item que se segue, acerca da administração pública. No cômputo do limite remuneratório (chamado de teto constitucional), devem ser
consideradas todas as parcelas percebidas pelo agente público, incluídas as de caráter indenizatório.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2013 Banca: CESPE Órgão: TRT - 17ª Região
(ES)
Considerando o regime jurídico dos servidores públicos federais e o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo
Federal, julgue os itens a seguir.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados.Acerca da capacitação de pessoal, julgue o próximo item. É
possível ao servidor, ainda que fora do interesse da administração, afastar-se, após cinco anos de efetivo exercício, para gozar de licença remunerada com vistas à capacitação no período de vinte dias.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão: INSS
Julgue o item subsecutivo conforme o disposto na Lei n.º 8.112/1990.
Como medida que contribui para a melhoria da qualidade de vida do servidor público, é-lhe facultado optar pela acumulação de períodos de licença-capacitação, caso não seja possível usufruí-los após cada período
aquisitivo
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão: FUB
Com base nas disposições contidas nas Leis n.º 8.112/1990 e n.º
8.429/1992, julgue os itens subsequentes. A licença de um servidor para
tratar de assuntos particulares, desde que preenchidos os requisitos previstos em lei, dependerá da concessão da administração. No entanto, a
interrupção da licença somente ocorrerá com o consentimento do servidor licenciado.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão: TRE-GO
Acerca do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, cada
um do próximo item apresenta uma situação hipotética, seguida de uma
assertiva a ser julgada. Caio, analista judiciário do TRE/GO, está em
gozo de licença para tratar de interesses particulares. Nessa situação, a
referida licença pode ser interrompida, a qualquer tempo, se for de interesse do tribunal.Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Lei+H128112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Acerca da capacitação de pessoal, julgue o próximo item. O programa
de pós-graduação lato sensu no país é considerado evento de capacitação, sendo o tempo de afastamento do servidor público em virtude de
participação no mencionado programa considerado tempo de efetivo
exercício.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão: INSS
Julgue o item subsecutivo conforme o disposto na Lei n.º 8.112/1990.
Em conformidade com a Lei n.º 8.112/1990, o servidor público poderá ser
afastado do Brasil para missão oficial por tempo indeterminado. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Acerca da capacitação de pessoal, julgue o próximo item. O servidor titular de cargo efetivo em seu órgão de lotação há cinco anos poderá, no
interesse da administração, afastar-se para realizar programa de pós-
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doutorado no exterior, desde que não se tenha afastado por licença para
tratar de assuntos particulares ou para participar de programa de pósgraduação stricto sensu, nos quatro anos anteriores à data da solicitação
de afastamento.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: SUFRAMA
Considere que um servidor da SUFRAMA tenha sido eleito deputado federal pelo estado do Acre. Nessa hipótese, enquanto estiver no exercício
do mandato eletivo, o servidor deverá ficar afastado de seu cargo, sendolhe facultado optar pela remuneração deste último
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: FUB
Com base no que dispõem o Código de Ética da Administração Pública
Federal, a Lei de Improbidade Administrativa e a Lei n.º 8.112/1990, julgue os itens a seguir. Suponha que, em razão da extrema necessidade
do serviço público, devidamente comprovada, um candidato aprovado
para o cargo de técnico em contabilidade tenha sido lotado no cargo de
revisor de texto. Nesse caso, ele não poderá insurgir-se contra o referido
ato administrativo, uma vez que é dever do servidor cumprir as ordens
superiores e observar o interesse público.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: FUB
Com base na lei n.º 8.112/1990 e em outros dispositivos que tratem dos
direitos, dos deveres e das responsabilidades dos servidores públicos
civis, julgue o item que se segue. É dever do servidor público obedecer
às ordens superiores, exceto quando contaminadas de algum vício ilegal.
Nessa situação, o servidor tem por obrigação descumprir a ordem e representar contra seu superior hierárquico.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TJ-DFT
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De acordo com a lei que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores
Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, em especial o regime disciplinar, os deveres e as proibições, julgue
o item subsequente. A conduta de atender ao público com presteza, embora não esteja expressamente inserida no rol dos deveres do servidor, é
uma imposição ética e moral a qualquer servidor público.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
A respeito de direitos, deveres e responsabilidades dos servidores públicos civis, julgue o item seguinte. É dever do servidor público civil da União
zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão: DPU
Ainda com base no disposto na Lei n.º 8.112/1990 e na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o próximo item. Ao servidor público federal
que tenha recebido certidão emitida por órgão público estadual para instruir pedido administrativo é lícito exigir o reconhecimento de firma da
autoridade estadual.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: Câmara dos De
putados
Servidor técnico legislativo da Câmara dos Deputados em gozo de licença para tratar de interesses particulares poderá participar da gerência
de sociedade privada, sendo-lhe vedado apenas o exercício de atos de
comércio.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TRE-GO
Acerca do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, cada
um do próximo item apresenta uma situação hipotética, seguida de uma
assertiva a ser julgada. Luana, analista judiciária do TRE/GO, tem proce-
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dido de forma desidiosa no exercício de suas atribuições. Nessa situação, Luana comete transgressão disciplinar e está sujeita à pena de demissão do serviço público.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: MTE
Apenas por meio de prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, poderá o cidadão brasileiro ter acesso aos cargos e empregos públicos.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Os cargos de confiança vagos só poderão ser preenchidos, ainda que de
forma interina, mediante o instituto jurídico da nomeação.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão: DPU
Ainda com base no disposto na Lei n.º 8.112/1990 e na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o próximo item. É permitido o exercício de
mais de um cargo em comissão, desde que seja na condição de interino.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servido
res públicos federais Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: ICMBIO
Julgue os itens que se seguem, com base nas disposições da Lei n.º
8.112/1990 e da Lei n.º 9.784/1999. Caso um analista do ICMBio tenha
sido nomeado para determinado cargo em comissão no próprio instituto,
não poderá ser nomeado, mesmo interinamente, para outro cargo de
confiança. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: MPU
Acerca do regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue o item
subsequente. Os impedimentos, as proibições e os deveres previstos na
Lei n.º 8.112/1990 somente se aplicam ao servidor público após a posse,
momento em que ocorre a investidura no cargo.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: MPOG
Com relação aos institutos da promoção e da substituição e à responsabilização do servidor, julgue o item que se segue. A promoção representa
o deslocamento do servidor de uma classe inferior para outra classe superior dentro da mesma carreira, razão por que não pode ser considerada forma de provimento.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: FUNPRESP-EXE
Com relação aos convênios administrativos, aos agentes públicos e à
responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir. De acordo com
a Lei n.º 8.112/1990, tendo sofrido limitação em sua capacidade física ou
mental, verificada em inspeção médica, o servidor público estará sujeito
a readaptação, que consiste na investidura em outro cargo de atribuições
e responsabilidades compatíveis com as do cargo por ele anteriormente
ocupado.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Com referência aos agentes públicos e ao regime jurídico que regulamenta as relações entre os servidores públicos e a administração, julgue
o item que segue. Considere a seguinte situação hipotética. Um servidor
público federal efetivo, destro, cuja principal tarefa estava relacionada à
montagem manual de documentação em processos de compras públicas, após se envolver em acidente, sofreu amputação da mão direita, e
isso inviabilizou a prática da atividade até então exercida por ele. Nessa
situação hipotética, em seu retorno ao trabalho, o referido servidor deverá ser redistribuído.
Certo ou Errado?
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GABARITO:Errado

Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: DPU
Com base nas disposições da Lei n.º 8.112/1990, julgue o seguinte item.
Situação hipotética: Cláudio, servidor público federal, foi demitido após
ter respondido a processo administrativo pela suposta prática de ato de
improbidade administrativa. Inconformado, Cláudio ingressou com ação
judicial e conseguiu anular a demissão, tendo sido reinvestido no
cargo. Assertiva: Nesse caso, a reinvestidura de Cláudio no cargo público se dará por meio da reversão.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: ICMBIO
Julgue os itens que se seguem, com base nas disposições da Lei n.º
8.112/1990 e da Lei n.º 9.784/1999. Considere que Pedro, técnico judiciário de um tribunal de justiça, tenha tomado posse no cargo de analista
do ICMBio em 2011 e se aposentado voluntariamente, aos sessenta
anos de idade, em 2012. Nessa situação hipotética, se Pedro requerer
sua reversão ao instituto em 2014, ainda que haja cargo vago e interesse
da administração, sua solicitação deverá ser indeferida ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão: TRE-GO
A respeito da Lei n.º 8.112/1990, cada um dos próximos itens apresenta
uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. Em
razão de uma reforma administrativa realizada no âmbito do Poder Judiciário, os cargos ocupados por alguns servidores estáveis de determinado TRE foram extintos, e esses servidores foram colocados em disponibilidade. Nessa situação, o retorno dos servidores à atividade pública
poderá dar-se por recondução, caso em que eles passarão a ocupar cargos de atribuições e vencimentos compatíveis com os anteriormente ocupados. Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: SUFRAMA
Acerca de agentes administrativos, poderes administrativos, improbidade
administrativa e serviços públicos, julgue o item seguinte. Considere a
seguinte situação hipotética. Em razão de uma reforma administrativa realizada pelo governo, determinados servidores estáveis tiveram seus cargos extintos por lei e foram colocados em disponibilidade. Após intensa
negociação, meses depois, eles reingressaram no serviço público em
cargos de atribuições e vencimentos compatíveis. Nessa situação hipotética, o reingresso desses servidores se deu por recondução. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
Maria, servidora pública federal estável, integrante de comissão de licitação de determinado órgão público do Poder Executivo federal, recebeu
diretamente, no exercício do cargo, vantagem econômica indevida para
que favorecesse determinada empresa em um procedimento licitatório.
Após o curso regular do processo administrativo disciplinar, confirmada
a responsabilidade de Maria na prática delituosa, foi aplicada a pena de
demissão. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir, com base na legislação aplicável ao caso. Caso a penalidade aplicada seja posteriormente invalidada por meio de sentença judicial, Maria
deverá ser reintegrada ao cargo anteriormente ocupado
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANTAQ
Com relação aos agentes públicos, julgue os itens a seguir. Reintegração é o retorno do servidor aposentado à atividade, no mesmo cargo em
que tenha sido aposentado ou em cargo equivalente.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: CADE
No que se refere aos agentes públicos, aos poderes administrativos e ao
controle da administração pública, julgue o item subsecutivo. Considere
que determinado servidor estável demitido, após regular processo administrativo disciplinar, por desvio de verbas públicas, comprove sua inocência por meio de ação judicial. Nesse caso, tendo sido a pena de demissão anulada no âmbito judicial, o servidor deverá ser reintegrado ao
cargo por ele anteriormente ocupado.
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Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
A respeito do regime jurídico estatutário dos servidores públicos, julgue
o item a seguir, de acordo com o entendimento dos tribunais superiores. Servidor público federal estável submetido a estágio probatório em
novo cargo público estadual tem o direito de ser reconduzido ao cargo
ocupado anteriormente, ainda que os mencionados cargos sejam submetidos a regimes jurídicos diversos
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: DPU
Com base nas disposições da Lei n.º 8.112/1990, julgue o seguinte item.
Ascensão e reintegração são formas de provimento de cargo público.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
Julgue o próximo item , relativo ao regime dos servidores públicos federais. São formas de provimento de cargo público: nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TRE-GO
Acerca de ato administrativo e agentes públicos, julgue o item subsecutivo. Promoção e readaptação são formas de provimento em cargo público
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TCU
No que se refere a ato administrativo, agente público e princípios da administração pública, julgue o próximo item. A exoneração dos ocupantes
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de cargos em comissão deve ser motivada, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: MPU
Acerca do regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue o item
subsequente. O servidor ocupante de cargo em comissão pode ser exonerado a qualquer momento, independentemente de motivação.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
Paulo foi aprovado em concurso para analista, que exigia nível superior.
Nomeado e empossado, Paulo passou a desempenhar suas funções
com aparência de legalidade. Posteriormente, constatou-se que Paulo
jamais havia colado grau em instituição de ensino superior, detendo,
como titulação máxima, o ensino médio. Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte.Evidenciada a ausência de um dos requisitos para a investidura, Paulo deve ser demitido do cargo público em
que fora empossado.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
A respeito do regime jurídico estatutário dos servidores públicos, julgue
o item a seguir, de acordo com o entendimento dos tribunais superiores.
A
regra da aposentadoria compulsória por idade aplica-se ao servidor público que ocupe exclusivamente cargo em comissão.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: MPU
A respeito dos cargos e funções públicas, julgue o item que se segue. O
ocupante de cargo vitalício só perde o cargo mediante regular processo
judicial com sentença transitada em julgado. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: SUFRAMA
Considerando que, no interesse da administração, um servidor efetivo da
SUFRAMA tenha sido removido de ofício para outra localidade, julgue os
itens a seguir, considerando que CF corresponde à Constituição Federal
de 1988. Com a remoção, o cargo que o servidor ocupava anteriormente
será considerado vago.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão: INSS
Considerando que determinado servidor público federal tenha sido removido para outra sede, situada em outro município, para acompanhar sua
esposa, que também é servidora pública federal e foi removida no interesse da administração, julgue o item seguinte à luz do disposto na Lei
n.º 8.112/1990. A referida remoção pressupõe o deslocamento do cargo
ocupado pelo servidor para outro órgão ou entidade do mesmo poder.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão: INSS
Considerando que determinado servidor público federal tenha sido removido para outra sede, situada em outro município, para acompanhar sua
esposa, que também é servidora pública federal e foi removida no interesse da administração, julgue o item seguinte à luz do disposto na Lei
n.º 8.112/1990. É correto inferir que houve interesse da administração na
remoção do servidor, pois esse é um dos requisitos para sua concessão.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão: TRE-GO
Pedro, servidor de um órgão da administração pública, foi informado por
seu chefe da possibilidade de ser removido por ato de ofício para outra
cidade, onde ele passaria a exercer suas funções. Nessa situação hipotética, considerando as regras dispostas na Lei n.º 8.112/1990, julgue o
item subsequente. Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão: TRE-GO
Acerca de ato administrativo e agentes públicos, julgue o item subsecutivo. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido, no âmbito do
mesmo quadro, com ou sem mudança de sede
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão: INSS
Considerando que determinado servidor público federal tenha sido removido para outra sede, situada em outro município, para acompanhar sua
esposa, que também é servidora pública federal e foi removida no interesse da administração, julgue o item seguinte à luz do disposto na Lei
n.º 8.112/1990. Ainda que o servidor e sua esposa sejam integrantes de
órgãos pertencentes a poderes distintos da União, a remoção do servidor
poderia ser concedida.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
A respeito do regime jurídico estatutário dos servidores públicos, julgue
o item a seguir, de acordo com o entendimento dos tribunais superiores.O
servidor público federal tem direito de ser removido a pedido, independentemente do interesse da administração, para acompanhar cônjuge
que, sendo empregado de empresa pública federal, tenha sido deslocado
para outra localidade no interesse da administração.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão: FUB
Com referência às disposições do regime jurídico dos servidores públicos
civis da União (Lei n.º 8.112/1990), julgue o item que se segue. A remoção de servidor público pode ocorrer com ou sem mudança de sede e,
algumas vezes, pode se dar independentemente do interesse da administração
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão: TRE-GO
A respeito da Lei n.º 8.112/1990, cada um dos próximos itens apresenta
uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. Paulo,
técnico judiciário em exercício na capital do estado de jurisdição de um
TRE, pediu sua remoção para outra cidade, na mesma jurisdição desse
tribunal. Nessa situação, se for removido, Paulo não terá direito a ajuda
de custo.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: SUFRAMA
Considerando que, no interesse da administração, um servidor efetivo da
SUFRAMA tenha sido removido de ofício para outra localidade, julgue os
itens a seguir, considerando que CF corresponde à Constituição Federal
de 1988. Ao servidor removido deverá ser concedido o prazo de, no mínimo, dez e, no máximo, trinta dias para entrar em exercício na outra
localidade para onde foi removido.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TRE-GO
Pedro, servidor de um órgão da administração pública, foi informado por
seu chefe da possibilidade de ser removido por ato de ofício para outra
cidade, onde ele passaria a exercer suas funções. Nessa situação hipotética, considerando as regras dispostas na Lei n.º 8.112/1990, julgue o
item subsequente.Se for removido, Pedro terá direito a receber ajuda de
custo correspondente ao valor efetivamente gasto no deslocamento, seu
e de sua família, que inclui
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
Com referência às disposições do regime jurídico dos servidores públicos
civis da União (Lei n.º 8.112/1990), julgue o item que se segue. Servidor
público aposentado em cargo técnico de determinado ministério poderá
acumular cargo em comissão de gestor em outro ministério, mesmo que
esse servidor não seja das áreas de saúde ou de ensino.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TJ-DFT
Com base no disposto na Lei n.º 8.112/1990, julgue o item a seguir. Indivíduo aposentado em emprego público pelo regime oficial da previdência
social pode tanto exercer função pública em caráter temporário quanto
ocupar cargo em comissão de livre nomeação, por não se configurar,
nesses casos, acumulação de cargos públicos.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: SUFRAMA
Julgue os itens a seguir no que se refere aos direitos e garantias fundamentais, à organização político-administrativa do Estado brasileiro e à
administração pública. Considere que Emanuel, servidor da SUFRAMA,
tenha sido aprovado em concurso público para analista administrativo em
outra autarquia federal e passe a acumular os dois cargos, ambos com
jornada semanal de 40 horas. Nessa situação, uma vez que as duas autarquias compõem a administração indireta, não há violação do dispositi
vo constitucional que veda a acumulação de cargos no serviço público.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Com referência aos agentes públicos e ao regime jurídico que regula
menta as relações entre os servidores públicos e a administração, julgue
o item que segue. Se, por acumular dois cargos públicos remunerados
para os quais não haja previsão legal de acumulação, uma servidora for
notificada pela autoridade competente, por intermédio de sua chefia IME
diata, será dado o prazo de dez dias, improrrogáveis, para essa servidora
apresentar sua opção por um dos cargos.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Acerca dos regimes de previdência dos servidores públicos, julgue o item
subsequente. A CF autoriza excepcionalmente, para os servidores públicos estaduais civis, a existência de mais de um regime próprio de previdência social.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: TC-DF
Julgue os itens subsequentes, acerca de direitos, pensão e aposentado
ria de servidor. Como regra, os proventos de pensões, por ocasião de
sua concessão, poderão exceder a remuneração do servidor aposentado
compulsoriamente.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TJ-DFT
Com base no disposto na Lei n.º 8.112/1990, julgue o item a seguir. De
acordo com o entendimento firmado pelo STF, apenas nos casos expressamente previstos em lei pode o servidor aposentar-se com proventos
integrais em razão de doença grave ou incurável.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: DPU
Ainda com base no disposto na Lei n.º 8.112/1990 e na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o próximo item. Servidor do Instituto Nacional
do Seguro Social que agir como procurador de seu cônjuge na obtenção
de benefício previdenciário violará proibição estabelecida no regime disciplinar dos servidores públicos federais.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: MPU
Em cada um dos próximos itens, é apresentada uma situação hipotética,
seguida de uma assertiva a ser julgada com base no que dispõe a Lei n.º
8.112/1990. João, servidor público federal, atuou, junto à repartição pública competente, como intermediário da concessão de determinado benefício previdenciário do qual o seu pai figura como titular. Nessa situação, conforme o disposto na Lei n.º 8.112/1990, João praticou conduta
vedada pela norma regente.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão: INSS
Com base no disposto no Decreto n.º 6.029/2007 e na Lei n.º
8.112/1990, julgue o item subsequente, que versam sobre direitos e de
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veres de servidores públicos. É proibido ao servidor público atuar como
intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de be
nefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau
e de cônjuge ou companheiro.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-PA
A respeito de reparação de danos, sindicância e processo administrativo,
e controle interno da administração pública, julgue o item seguinte. Uma
das razões para que o servidor público sofra processo administrativo é o
recebimento, em razão de suas atribuições, de propina, comissão, pré
sente ou vantagem de qualquer espécie.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: SUFRAMA
Com base nas disposições da Lei n.° 8.112/1990, julgue o item a seguir.
Considere a seguinte situação hipotética. Um servidor da SUFRAMA, visando contribuir para a realização de maiores investimentos em Manaus,
aceitou que empresa estrangeira patrocinasse viagem sua Nessa
situação hipotética, apesar de bem intencionada, a atitude do servidor
configurou falta funcional, uma vez que é vedado o recebimento de vantagem em virtude das atribuições funcionais, incluído o pagamento de
viagens.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servido
res públicos federais Ano: 2013 Banca: CESPE Órgão: STF
Com relação ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União,
julgue os itens a seguir. A sindicância e o processo administrativo disci
plinar (PAD), procedimentos administrativos de apuração de infrações,
devem ser, obrigatoriamente, instaurados pela autoridade responsável
sempre que esta tiver ciência de irregularidade no serviço público. O
PAD, mais complexo do que a sindicância, deve ser instaurado em caso
de ilícitos para os quais sejam previstas penalidades mais graves do que
a suspensão por trinta dias
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TRE-GO
Acerca do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, cada
um do próximo item apresenta uma situação hipotética, seguida de uma
assertiva a ser julgada. O TRE/GO recebeu denúncias sobre supostas
irregularidades praticadas por José, um de seus analistas judiciários.
Nessa situação, ainda que os atos atribuídos a José não configurem evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a autoridade responsável do
tribunal deve determinar a instauração de processo administrativo disciplinar.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANTAQ
Em relação aos atos administrativos, aos agentes públicos, aos poderes
administrativos e à responsabilidade do Estado, julgue o item que se se
gue. Caso um servidor público federal se ausente do serviço durante o
expediente sem a prévia autorização do chefe imediato, a autoridade
administrativa que tomar ciência da irregularidade estará obrigada a
promover a apuração imediata dos fatos, mediante processo administra
tivo disciplinar
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Polícia Federal
Julgue o item subsecutivo, relativo aos agentes públicos e à ética no serviço público. No processo administrativo disciplinar, a não intimação dos
indiciados para que possam rebater os relatórios finais das comissões
processantes não constitui violação ao contraditório.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANATEL
Um servidor, pregoeiro de determinado órgão público federal, utilizavase
da função para favorecer indevidamente um grupo de empresas nas lici
tações realizadas pelo órgão. Por meio de auditoria interna, descobriuse
o esquema fraudulento, e um processo administrativo disciplinar foi instaurado para a apuração dos fatos e eventual responsabilização do servidor. Com base nessa situação hipotética, julgue o próximo item.A au-
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toridade julgadora do processo administrativo disciplinar instaurado contra o servidor deve acatar, em regra, o relatório final da comissão processante.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Acerca do regime disciplinar dos agentes públicos, julgue o item a seguir. A autoridade julgadora competente para proferir decisão em processo disciplinar está parcialmente vinculada à apreciação opinativa da
comissão processante, podendo aplicar pena mais branda que a sugerida, mas não mais gravosa.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2013
Banca: CESPE Órgão: TRT - 17ª Região (ES)
Considere que um servidor estável, tendo desrespeitado, na presença
dos seus colegas de serviço, uma ordem direta, pessoal e legítima de
seu superior hierárquico, abandone o cargo. Com base nessa situação
hipotética, julgue os itens subsecutivos. Mesmo diante da gravidade da
infração e da notoriedade da conduta, a exoneração do servidor, de ofício, por abandono de cargo viola os princípios da legalidade e da ampla
defesa, conforme entendimento do STJ.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão: DPU
Ainda com base no disposto na Lei n.º 8.112/1990 e na Constituição Fe
deral de 1988 (CF), julgue o próximo item. A inassiduidade habitual será
apurada mediante procedimento sumário, cabendo, nesse caso, a penal
idade de remoção ou de advertência.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
Maria, servidora pública federal estável, integrante de comissão de licita
ção de determinado órgão público do Poder Executivo federal, recebeu
diretamente, no exercício do cargo, vantagem econômica indevida para
que favorecesse determinada empresa em um procedimento licitatório.
Após o curso regular do processo administrativo disciplinar, confirmada
a responsabilidade de Maria na prática delituosa, foi aplicada a pena de
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demissão. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir, com base na legislação aplicável ao caso.Caso Maria, notoriamente,
possuísse boa conduta no ambiente de trabalho e não houvesse registros negativos em seus assentamentos funcionais, a administração poderia, com fundamento em tais atenuantes, ter optado pela imposição de
penalidade menos gravosa.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes Públicos Ano: 2014 Banca: CESPE Ór
gão: Câmara dos Deputados
Com referência aos agentes públicos e ao regime jurídico que regulamenta as relações entre os servidores públicos e a administração, julgue
o item que segue. O agente público está obrigado a declarar bens e valo
res que componham o seu patrimônio privado — requisito que condiciona
a sua posse em cargo ou função pública —, e poderá ser demitido a bem
do serviço público caso apresente falsa declaração.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2015 Banca: CESPE Órgão: MEC
Com base nas Leis n.º 8.112/1990 e n.º 8.429/1992, julgue o item a se
guir. O servidor deve atualizar sua declaração de bens anualmente, bem
como na data em que deixar o cargo.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes Públicos Ano: 2014 Banca: CESPE Ó
gão: TC-DF
A entrega de cópia da declaração anual de bens enviada à Receita Federal supre a exigência de que o agente público em exercício encaminhe,
ao respectivo órgão ao qual esteja prestando serviços, os dados e informações sobre o seu patrimônio e o de seus dependentes. ·
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2013 Banca: CESPE Órgão: STF
No que tange às disposições da Lei n.º 8.429/1992, julgue os itens subsequentes. Considere que, alegando direito à privacidade, determinado
servidor, ao tomar posse em cargo público, tenha negado entregar a devida declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado. Nessa situação, persistindo a recusa, o servidor poderá ser demitido a bem do serviço público.
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Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2016 Banca: CESPE Órgão: TCE-PA
A respeito dos conceitos doutrinários relativos ao controle da administra
ção pública, julgue o item a seguir. Agente público que se recusar a pres
tar a declaração de bens dentro do prazo determinado em lei deverá ser
punido com a pena de demissão a bem do serviço público.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
Com referência às disposições do regime jurídico dos servidores públicos
civis da União (Lei n.º 8.112/1990), julgue o item que se segue. Servidor
público aposentado poderá ter a sua aposentadoria cassada em função
de condenação por infração vinculada ao cargo público anteriormente
ocupado.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANTAQ
Acerca dos órgãos reguladores no Brasil, julgue o item a seguir. A condenação em ação penal com trânsito em julgado constitui motivo para a
exoneração de dirigente de agência reguladora.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servido
res públicos federais Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: MDIC
No que se refere aos agentes públicos e aos poderes administrativos,
julgue os itens que se seguem. Nesse sentido, considere que a sigla CF,
sempre que empregada, refere-se à Constituição Federal de 1988. Com
sidere que um servidor vinculado à administração unicamente por cargo
em comissão cometa uma infração para a qual a Lei n.º 8.112/1990 preveja a sanção de suspensão. Nesse caso, se comprovadas a autoria e a
materialidade da irregularidade, o servidor sofrerá a penalidade de destit
uição do cargo em comissão.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: CADE
No que se refere aos agentes públicos, aos poderes administrativos e ao
controle da administração pública, julgue o item subsecutivo. Considere
que, após regular processo administrativo contra servidor vinculado à administração pública unicamente por cargo em comissão, a autoridade julgadora tenha concluído que o servidor cometeu infração punível com a
penalidade de suspensão. Nesse caso, a penalidade a ser aplicada será
a exoneração de ofício do servidor faltoso.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ICMBIO
No que concerne ao regime jurídico dos servidores públicos civis federais, julgue os seguintes itens. De acordo com a Lei n.º 8.112/1990, a
demissão não é aplicável aos ocupantes de cargos em comissão.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANATEL
No que diz respeito aos direitos e deveres do servidor público, previstos
na Lei n.º 8.112/1990, julgue o item subsecutivo. Durante o período de
apuração dos deveres inerentes ao cargo do servidor, as sanções administrativas decorrentes do processo disciplinar poderão cumular-se com
as sanções penais, sendo afastada, entretanto, a responsabilidade administrativa do servidor no caso de absolvição criminal.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Servidor responsável pela gestão dos sistemas de tecnologia da informa
ção da Câmara dos Deputados, em retaliação à aprovação de uma lei
que ele considerava prejudicial aos interesses nacionais, resolveu, após
o horário de expediente, invadir o órgão e instalar um vírus no sistema
de protocolo, o que ocasionou a perda de todas as informações sobre a
tramitação dos processos legislativos no último ano. Considerando essa
situação hipotética, julgue o item subsecutivo.Se, em eventual processo
penal instaurado para apurar o fato, o servidor for absolvido por falta de
provas, ainda assim será possível a sua responsabilização na esfera administrativa.
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Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Acerca do regime disciplinar dos agentes públicos, julgue o item a se
guir. A decisão absolutória na esfera penal repercute na esfera administrativa para isentar o servidor de responsabilização disciplinar.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servido
res públicos federais Ano: 2013 Banca: CESPE Órgão: STF
Com relação a dispositivos da Lei n.º 8.112/1990, julgue os itens a seguir.
A responsabilidade do servidor público pode se dar na esfera civil, penal
e administrativa, sendo afastada esta última no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou de sua autoria.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: SUFRAMA
Um veículo da SUFRAMA, conduzido por um servidor do órgão, derra
pou, invadiu a pista contrária e colidiu com o veículo de um particular. O
acidente resultou em danos a ambos os veículos e lesões graves no motorista do veículo particular. Com referência a essa situação hipotética,
julgue os itens que se seguem. O motorista da SUFRAMA poderá ser
responsabilizado administrativamente pelo acidente, ainda que tenha
sido absolvido por falta de provas em eventual ação penal instaurada
para apurar a responsabilidade pelas lesões causadas ao motorista particular
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: DPU
Ainda com base no disposto na Lei n.º 8.112/1990 e na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o próximo item. Com referência ao servidor
público federal, a responsabilidade administrativa e a penal são independentes entre si, podendo cumular-se, salvo no caso de absolvição criminal que negue a ocorrência do fato ou a sua autoria.
Certo ou Errado?

233

GABARITO:Certo

Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TJ-DFT
De acordo com a lei que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores
Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, em especial o regime disciplinar, os deveres e as proibições, julgue
o item subsequente. As sanções penais, civis e administrativas são independentes entre si, o que justifica a eventual responsabilização civil e
administrativa do servidor, mesmo quando absolvido criminalmente pela
ausência de autoria.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
Com referência às disposições do regime jurídico dos servidores públicos
civis da União (Lei n.º 8.112/1990), julgue o item que se segue. Considere que determinado servidor público tenha sido investido em novo
cargo, compatível com as suas limitações decorrentes de acidente de
trânsito. Nessa situação, é correto afirmar que o referido servidor está em
provimento originário.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: DPU
Em relação ao regime jurídico dos cargos, empregos e funções públicas
e às disposições da Lei n.º 8.112/1990, julgue o item que se segue. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação em sua capacidade física ou
mental, verificada em inspeção médica, advinda após sua posse em
cargo público.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: Instituto Rio Branco
Acerca das competências dos entes federativos, da personalidade jurídica e da responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro, julgue
(C ou E) o item que se segue. A regra da responsabilidade civil objetiva

234

aplica-se indistintamente à administração direta e às entidades que compõem a administração indireta da União, dos estados, do Distrito Federal
e dos municípios. Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: MPU
Julgue o item a seguir, de acordo com o regime jurídico das autarquias. As autarquias responderão objetivamente pelos danos provocados por seus agentes a terceiros, ainda que se comprove que esses
agentes tenham agido com prudência, perícia e cuidados exigidos.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TRE-GO
Rafael, agente público, chocou o veículo que dirigia, de propriedade do
ente ao qual é vinculado, com veículo particular dirigido por Paulo, causando-lhe danos materiais. Acerca dessa situação hipotética, julgue o
seguinte item.A responsabilidade da administração pelos danos causados a terceiro é objetiva, ou seja, independe da comprovação do dolo ou
culpa de Rafael.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
No que se refere ao processo administrativo e à responsabilidade civil do
Estado, julgue os próximos itens. Considere que um motorista de ônibus
de determinada empresa privada concessionária de serviço público de
transporte tenha atropelado uma pessoa que atravessava determinada
via na faixa de pedestres. Nesse caso, a empresa responderá objetivamente pelos danos causados à vítima.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: CADE
Acerca do terceiro setor e da responsabilidade civil do Estado, julgue os
itens subsequentes. No direito pátrio, as empresas privadas delegatárias
de serviço público não se submetem à regra da responsabilidade civil
objetiva do Estado
Certo ou Errado?
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GABARITO:Errado

Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-SC
Com base na doutrina e nas normas de direito administrativo, julgue o
item que se segue. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos prejuízos causados aos usuários ou terceiros e subjetivamente pelos prejuízos causados ao poder concedente.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: MPOG
João, agente administrativo de uma empresa estatal prestadora de servi
ço público, no exercício de suas funções, causou prejuízo a terceiro, não
usuário do serviço. Nessa situação hipotética,o indivíduo prejudicado
deve provar a culpa de João para exigir da empresa estatal a reparação
dos danos que lhe foram causados.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MTE
Acerca da disciplina do funcionalismo público no Brasil, julgue os itens
subsequentes no que tange à disciplina constitucional e à Lei n.º
8.112/1990. O servidor que, por descumprimento de seus deveres funcionais, causar dano ao erário, ficará obrigado ao ressarcimento, em ação
regressiva.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Polícia Federal
Considere que, durante uma operação policial, uma viatura do DPF coli
da com um carro de propriedade particular estacionado em via pública.
Nessa situação, a administração responderá pelos danos causados ao
veículo particular, ainda que se comprove que o motorista da viatura policial dirigia de forma diligente e prudente.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: DPU
A respeito da responsabilidade civil do Estado e das licitações, julgue o
item subsequente. Para a configuração da responsabilidade objetiva do
Estado, é necessária a demonstração de culpa ou dolo do agente público.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: MPOG
Julgue o próximo item, a respeito do controle da administração e da responsabilidade civil do Estado. Mesmo a conduta lícita de agente estatal
que, no exercício de suas funções, causar dano a terceiros, ensejará responsabilidade civil do Estado.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: DPU
A respeito da responsabilidade civil do Estado e das licitações, julgue o
item subsequente. A responsabilidade do Estado inclui o dever de indenizar as vítimas quando de ação ou omissão, ainda que lícita, resultarlhes danos.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: STJ
Tendo em vista que, no Brasil, o Estado é responsável pelos atos praticados por seus agentes, julgue o próximo item, a respeito da responsabilidade civil do Estado. A responsabilidade objetiva do Estado por danos
causados a terceiros tem sustentação na teoria da culpa administrativa.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
A administração não responde pelo dano causado a terceiros em razão
da conduta do servidor, uma vez que o ato foi praticado após o horário
de expediente.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TRE-GO
Rafael, agente público, chocou o veículo que dirigia, de propriedade do
ente ao qual é vinculado, com veículo particular dirigido por Paulo, causando-lhe danos materiais. Acerca dessa situação hipotética, julgue o
seguinte item.Caso Rafael seja empregado de empresa terceirizada,
contratada pela administração para a prestação de serviços de transporte
de materiais, a responsabilidade do ente público será objetiva, porém
subsidiária.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2015 Banca: CESPE Órgão: Telebras
Julgue o item que se segue acerca de improbidade administrativa. No
caso de ato de improbidade administrativa que traga prejuízo ao erário,
a responsabilidade do agente público envolvido será objetiva se ficar
comprovado que o agente era flagrantemente incompetente para praticar
o referido ato.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANATEL
Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir. Caso
seja impossível a identificação do agente público responsável por um
dano, o Estado será obrigado a reparar o dano provocado por atividade
estatal, mas ficará inviabilizado de exercer o direito de regresso contra
qualquer agente.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: DPU
Acerca da organização administrativa da União, da organização e da responsabilidade civil do Estado, bem como do exercício do poder de polícia
administrativa, julgue o item que se segue. Situação hipotética: Considere que uma pessoa jurídica de direito público tenha sido responsabilizada pelo dano causado a terceiros por um dos seus servidores públicos. Assertiva: Nessa situação, o direito de regresso poderá ser exercido
contra esse servidor ainda que não seja comprovada a ocorrência de dolo
ou culpa.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MDIC
A respeito de responsabilidade civil do Estado, dos serviços públicos e
da organização administrativa, julgue os próximos itens. Considere que
o motorista de um veículo oficial de determinado ministério, ao trafegar
em velocidade acima do limite legal, tenha colidido contra um veículo de
particular que estava devidamente estacionado. Nessa situação, embora
o Estado seja obrigado a indenizar o dano, somente haverá o direito de
regresso do Estado caso se comprove o dolo específico na conduta do
servidor.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: CGE-PI
Julgue o item a seguir, acerca dos atos administrativos e da responsabilidade civil do Estado. As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a tercei
ros, assegurado o direito de regresso contra o responsável apenas nos
casos de dolo,
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: DPU
Em relação a improbidade administrativa e responsabilidade civil do servidor público federal, julgue o item subsequente. A responsabilidade
civil do servidor público pela prática, no exercício de suas funções, de ato
que acarrete prejuízo ao erário ou a terceiros pode decorrer tanto de ato
omissivo quanto de ato comissivo, doloso ou culposo. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: FUNPRESP-EXE
Com relação aos convênios administrativos, aos agentes públicos e à
responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir. Situação hipotética: Um empregado de empresa prestadora de serviços públicos causou, por omissão, dano a usuário do respectivo serviço, tendo ficado configurada a sua responsabilidade pela inobservância inescusável a dever
de cautela. Assertiva: Nessa situação, se a empresa empregadora indenizar o usuário, estará assegurado seu direito de regresso em face do
empregado, ainda que a conduta deste não tenha sido intencional.
Certo ou Errado?
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GABARITO:Certo

Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2013
Banca: CESPE Órgão: STF
A respeito da responsabilidade civil do Estado, julgue o item abaixo. Se,
no exercício de suas funções, um servidor público agride verbalmente
cidadão usuário de serviço público, não haverá responsabilidade objetiva
do Estado devido à inexistência de danos materiais.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
Considerando a responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte. Pela responsabilidade civil, o Estado deve indenizar terceiros por
perdas e danos materiais e morais sofridos em decorrência de ação ou
omissão antijurídica imputável ao Estado.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2015 Banca: CESPE Órgão: TJ-DFT
Julgue o item a seguir à luz da Lei de Improbidade Administrativa. Considerando a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao
conceito de agentes públicos, todos os agentes políticos estão sujeitos
às disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: Instituto Rio Branco
Considerando a organização dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e a disciplina constitucional acerca da responsabilidade civil do poder público, julgue (C ou E) o item seguinte. A teoria do risco administra
tivo fundamenta o princípio constitucional da responsabilidade civil objeti
va do Estado, que se reveste de caráter absoluto na medida em que a
oficialidade da conduta lesiva implica, necessariamente, o dever de reparar os danos, indenizando-os, independentemente da existência de
culpa ou dolo.
Certo ou Errado?
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GABARITO:Errado

Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
Considerando a responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte. A responsabilidade civil do Estado deve ser excluída em situações inevitáveis, isto é, em caso fortuito ou em evento de força maior
cujos efeitos não possam ser minorados.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2013
Banca: CESPE Órgão: FUNASA
Acerca de responsabilidade civil da administração pública e improbidade
administrativa, julgue o item abaixo. Considere que um cidadão tenha
falecido ao colidir seu veículo com uma viatura da polícia militar devida
mente estacionada no posto policial, e que exame laboratorial demonstrou que o indivíduo conduzia seu veículo sob o efeito de bebidas alcoólicas. Nessa situação, o poder público será isento de responsabilidade,
visto que houve participação total do lesado na ocorrência do dano.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2013
Banca: CESPE Órgão: STF
Com relação à responsabilidade civil do Estado e aos princípios da ad
ministração pública, julgue os itens subsequentes. Considere que, no
recinto de uma repartição pública, uma pessoa, por ação própria e exclusiva, tenha causado acidente e, em consequência, sofrido várias lesões.
Nessa situação hipotética, estará caracterizada a responsabilidade civil
do Estado pelos prejuízos físicos e patrimoniais decorrentes do acidente.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
Considerando a responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguin
te. De acordo com a teoria do risco administrativo, é vedado considerar
a culpa exclusiva da vítima como hipótese de exclusão da responsabilidade civil do Estado.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TRE-GO
Rafael, agente público, chocou o veículo que dirigia, de propriedade do
ente ao qual é vinculado, com veículo particular dirigido por Paulo, causando-lhe danos materiais. Acerca dessa situação hipotética, julgue o
seguintes item.A responsabilidade da administração pode ser afastada
caso fique comprovada a culpa exclusiva de Paulo e pode ser atenuada
em caso de culpa concorrente.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TRE-GO
Em decorrência do lançamento indevido de condenação criminal em seu
registro eleitoral, efetuado por servidor do TRE/GO, um cidadão que não
havia cometido nenhum crime, ficou impedido de votar na eleição presidencial, razão por que ajuizou contra o Estado ação pleiteando indenização por danos morais. Apurou-se que o erro havia ocorrido em virtude de
homonímia e que tal cidadão, instado pelo TRE/GO em determinado momento, havia se recusado a fornecer ao tribunal o número de seu
CPF. Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item seguinte, referentes à responsabilidade civil do Estado.Em sua defesa, o
poder público poderá alegar culpa do cidadão na geração do erro, uma
vez que ele não forneceu o número de seu CPF. Nesse caso, conforme
a teoria do risco administrativo, demonstrada culpa da vítima, a indenização poderá ser atenuada ou excluída ·
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANATEL
Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir. A conduta do lesado, a depender da extensão de sua participação para o aperfeiçoamento do resultado danoso, é relevante e tem o condão de afastar
ou de atenuar a responsabilidade civil do Estado. ·
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: AGU
Com relação ao controle da administração pública e à responsabilidade
patrimonial do Estado, julgue o seguinte item. Situação hipotética: Um
veículo oficial da AGU, conduzido por servidor desse órgão público, passou por um semáforo com sinal vermelho e colidiu com um veículo particular que trafegava pela contramão. Assertiva: Nessa situação, como
o Brasil adota a teoria da responsabilidade objetiva, existirá a responsa-
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bilização indenizatória integral do Estado, visto que, na esfera administrativa, a culpa concorrente elide apenas parcialmente a responsabilização do servidor.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: CGE-PI
Julgue o item a seguir, acerca dos atos administrativos e da responsabilidade civil do Estado. De acordo com a teoria do risco integral, é suficiente a existência de um evento danoso e do nexo de causalidade entre
a conduta administrativa e o dano para que seja obrigatória a indenização
por parte do Estado, afastada a possibilidade de ser invocada alguma
excludente da responsabilidade.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: STJ
Julgue o item seguinte, acerca do controle exercido e sofrido pela administração pública. A responsabilidade da administração pública decorrente de omissão resulta de seu dever de agir e da capacidade de essa
ação evitar o dano.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: AGU
No tocante à responsabilidade civil, julgue o item que se segue. Conforme jurisprudência pacificada no STJ, em caso de conduta omissiva, a
responsabilidade do Estado enseja a presença da culpa, consistente no
descumprimento do dever de impedir o evento danoso.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TRE-GO
Em decorrência do lançamento indevido de condenação criminal em seu
registro eleitoral, efetuado por servidor do TRE/GO, um cidadão que não
havia cometido nenhum crime, ficou impedido de votar na eleição presidencial, razão por que ajuizou contra o Estado ação pleiteando indenização por danos morais. Apurou-se que o erro havia ocorrido em virtude de
homonímia e que tal cidadão, instado pelo TRE/GO em determinado momento, havia se recusado a fornecer ao tribunal o número de seu
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CPF. Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item seguinte, referentes à responsabilidade civil do Estado.Na referida ação,
fundamentada na responsabilidade objetiva do Estado, constarão como
corréus o servidor responsável pelo erro e o poder público
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
A respeito de direitos, deveres e responsabilidades dos servidores públicos civis, julgue o item seguinte. Servidores públicos responderão pessoalmente por danos causados a terceiros em decorrência de ato comissivo doloso praticado no desempenho do cargo.
Certo ou Errado?

GABARITO:correto
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-SC
Julgue o item subsequente, relativos aos agentes públicos, à responsabilidade civil do Estado e à licitação. Conforme o entendimento do STJ,
não se admite a alteração do quantum arbitrado a título de danos morais
em ação de responsabilidade civil do Estado, uma vez que se trata de
peculiaridade fática do caso.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TRE-GO
Em decorrência do lançamento indevido de condenação criminal em seu
registro eleitoral, efetuado por servidor do TRE/GO, um cidadão que não
havia cometido nenhum crime, ficou impedido de votar na eleição presidencial, razão por que ajuizou contra o Estado ação pleiteando indenização por danos morais. Apurou-se que o erro havia ocorrido em virtude de
homonímia e que tal cidadão, instado pelo TRE/GO em determinado momento, havia se recusado a fornecer ao tribunal o número de seu
CPF. Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item seguinte, referentes à responsabilidade civil do Estado.Para garantir o seu
direito de regresso, o poder público, ao responder à ação de indenização,
deverá promover a denunciação da lide ao servidor causador ao
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANATEL
Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir. Tal
qual o ressarcimento pelo particular por prejuízo ao erário, é imprescritível a pretensão do administrado quanto à reparação de dano perpetrado
pelo Estado.
Certo ou Errado?

GABARITO:errado
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TJ-DFT
Julgue o item subsequente, a respeito da responsabilidade civil do Estado. A prescrição quinquenal da pretensão de reparação de danos contra a administração não se estende a pessoas jurídicas de direito privado
que dela façam parte, como concessionárias de serviço público, por
exemplo. Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: TC-DF
Acerca da convalidação e atributos dos atos administrativos e da responsabilidade civil do Estado, julgue os itens subsequentes. De acordo com
o sistema da responsabilidade civil objetiva adotado no Brasil, a administração pública pode, a seu juízo discricionário, decidir se intenta ou não
ação regressiva contra o agente causador do dano, ainda que este tenha
agido com culpa ou dolo.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: STJ
Tendo em vista que, no Brasil, o Estado é responsável pelos atos praticados por seus agentes, julgue o próximo item, a respeito da responsabilidade civil do Estado. A responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais vem sendo aceita, segundo a jurisprudência do STF, em caso
de comprovada falta objetiva na prestação judiciária.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
Considerando a responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte. O ato emanado do Poder Judiciário e adstrito ao processo judicial,
ainda que provoque consequências danosas às partes, isenta o Estado
de responsabilidade.
Certo ou Errado?
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GABARITO:Errado
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
Julgue o próximo item, acerca da responsabilidade do Estado perante a
CF. O Estado é civilmente responsável por danos decorrentes de lei declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário. ·
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANATEL
Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir. De
acordo com o princípio da presunção de constitucionalidade, o Estado
não pode ser responsabilizado por danos oriundos de lei posteriormente
declarada inconstitucional.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
Considerando a responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte. A constatação do dano moral ou material é um dos elementos
necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
Julgue o próximo item, acerca da responsabilidade do Estado perante a
CF. A responsabilidade objetiva do Estado dispensa a demonstração de
nexo de causalidade entre a conduta do agente administrativo e o dano
sofrido pela vítima.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão: DPU
Em relação aos serviços públicos e ao disposto na Lei n.º 8.112/1990,
julgue o item seguinte. A efetiva prestação de um serviço público e a
obrigatoriedade de procedimento licitatório prévio são características comuns ao regime de concessão e ao de permissão de serviços públicos.
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Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: ANATEL
Julgue o item subsecutivo, concernentes aos serviços públicos. O princípio da modicidade afasta a possibilidade de adoção de serviços públicos
prestados gratuitamente.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: TJ-SE
No que concerne às regras e aos princípios específicos que regem a atuação da administração pública, julgue os itens subsequentes. Os serviços públicos podem ser remunerados mediante taxa ou tarifa.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Julgue o seguinte item , relativo à prestação de serviço público. Os serviços públicos podem ser prestados diretamente pelo Estado ou mediante delegação a particulares, entretanto, somente na segunda hipótese,
pode-se cobrar pela utilização do serviço.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Considerando que um usuário do serviço de energia elétrica fornecido
por empresa privada concessionária deixe de pagar as contas referentes
aos três últimos meses, e tendo em vista aspectos diversos relacionados
a essa situação hipotética, julgue o item a seguir. A remuneração do
fornecimento de energia pela empresa privada concessionária do serviço
se dá por taxa, que possui natureza tributária.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Com relação à execução direta e indireta, à concessão, à permissão e à
autorização de serviços públicos, julgue o item a seguir. O concessionário de um serviço público é remunerado mediante o sistema de tarifas
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pagas pelos usuários, as quais configuram remuneração pelo serviço
prestado e concedido pelo concedente em contrato.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão: FUNPRESP-EXE
Com base na jurisprudência majoritária e atual do STJ concernente à
concessão de serviços públicos, ao poder disciplinar e aos bens públicos,
julgue o item a seguir. Poderá o poder concedente prever no edital de
licitação a possibilidade de a concessionária obter outras fontes de receita complementares à tarifa, com vistas a favorecer a modicidade tarifária.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Acerca de conceitos relacionados aos serviços públicos, julgue o item a
seguir. O princípio da igualdade, que pressupõe a não diferenciação entre usuários na prestação de serviço público, é inaplicável à determinação legal de isenção de tarifas para idosos e deficientes.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Acerca de conceitos relacionados aos serviços públicos, julgue o item a
seguir. O serviço prestado por um taxista é classificado como serviço público impróprio, porque atende às necessidades coletivas, mas não é
executado pelo Estado
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão: DPU
No que se refere aos poderes da administração pública e aos serviços
públicos, julgue o item subsecutivo. Os serviços públicos gerais são indivisíveis, sendo prestados a toda a coletividade, sem destinatários determinados ou individualizados.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Com relação aos poderes administrativos e os serviços públicos, julgue
os itens que se seguem. Uma campanha de vacinação contra a gripe que

248

se destine a imunizar determinadas comunidades carentes classifica-se
como serviço público coletivo, pois se destina a um número indeterminado de pessoas.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Julgue o seguinte item , relativo à prestação de serviço público. A prestação de serviços públicos é espontânea, não podendo o serviço ser
prestado compulsoriamente ao particular.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão: MPOG
Julgue o próximo item, referente ao serviço público. Os serviços de fornecimento domiciliar de água e de energia elétrica, assim como os de
telefonia, são exemplos de serviços públicos utiuniversi (gerais ou coletivos), pois são prestados de maneira igualitária a todos os particulares
que satisfaçam as condições técnicas e jurídicas exigidas, sem distinção
de caráter pessoal.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: MDIC
A respeito de responsabilidade civil do Estado, dos serviços públicos e
da organização administrativa, julgue os próximos itens. O serviço de
uso de linha telefônica é um típico exemplo de serviço singular, visto que
sua utilização é mensurável por cada usuário, embora sua prestação se
destine à coletividade
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão: DPU
Em relação aos serviços públicos e ao disposto na Lei n.º 8.112/1990,
julgue o item seguinte. A classificação de determinado serviço público
como singular pressupõe a individualização de seus destinatários, propiciando a medição da utilização individual direta do serviço público prestado.
Certo ou Errado?
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GABARITO:Certo

Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2013 Banca: CESPE Órgão: FUNASA
Com relação à disciplina jurídica dos serviços públicos e do controle legislativo, julgue o próximo item. Os serviços públicos podem ser prestados diretamente pelo Estado ou por seus delegados, sob o regime jurídico total ou parcial de direito público. ·
Certo ou ·
Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2013 Banca: CESPE Órgão: FUNASA
Com relação à disciplina jurídica dos serviços públicos e do controle legislativo, julgue os próximos itens. Os serviços públicos podem ser prestados diretamente pelo Estado ou por seus delegados, sob o regime jurídico total ou parcial de direito público
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TRE-GO
Acerca de improbidade administrativa e controle da administração pública, julgue item a seguir. Conforme a doutrina dos checks and balances, a preservação do equilíbrio das instituições democráticas, inclui-se
entre os objetivos do controle administrativo.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
A respeito do controle na administração, julgue o item subsequente. O
controle exercido pela corregedoria do tribunal de justiça de um estado
sobre os atos praticados por serventuários da justiça é classificado,
quanto à natureza do controlador e à extensão, como controle administrativo e interno.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2013
Banca: CESPE Órgão: FUNASA
Julgue o item a seguir, relativos ao conceito, tipos e formas de controle
da administração pública. O controle a posteriori incide exclusivamente
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sobre decisões já executadas visto que seu objetivo é rever atos praticados a fim de corrigi-los.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANTAQ
No tocante ao controle da administração pública, julgue o item subsecutivo. A análise da prestação de contas de uma autarquia federal pelo Tribunal de Contas da União é exemplo de controle posterior e externo.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANTAQ
Em relação ao controle na administração pública, julgue o próximo item.
O gestor público, ao revogar um ato administrativo praticado por um
agente não competente, exerce o controle corretivo; ao passo que, ao
homologar um ato válido, ele pratica o controle concomitante.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2013
Banca: CESPE Órgão: FUNASA
A respeito do controle externo e interno da administração pública, julgue
o item subsequente. O controle pode ser interno ou externo, conforme o
órgão seja integrante, ou não, da estrutura em que se insere o órgão
controlado.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: MPOG
Em relação ao controle administrativo, julgue o item subsequente. O controle interno pode ser definido como o exercido no âmbito do mesmo Poder, ainda que por órgão diverso daquele que sofra a correição. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2013
Banca: CESPE Órgão: FUNASA
A respeito do controle externo e interno da administração pública, julgue
o item subsequente. O controle interno da administração pública se caracteriza pela fiscalização que ela exerce sobre os atos e atividades de
seus órgãos e das entidades descentralizadas vinculadas a ela
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Com relação aos controles interno e externo, julgue o item a seguir. Cabe
aos órgãos de controle interno acompanhar o atingimento dos índices
estabelecidos para a educação e a saúde e verificar os atos de aposentadoria.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-PA
A respeito de reparação de danos, sindicância e processo administrativo,
e controle interno da administração pública, julgue o item seguinte. O
controle interno instituído pela Constituição Federal de 1988 foi mais um
instrumento para a garantia da legalidade das ações nos órgãos e nas
entidades da administração pública federal.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-PA
Com fundamento nos conceitos e na legislação a respeito de controle na
administração pública, julgue o item a seguir. O controle interno situa-se
no âmbito do controle administrativo e é exercido, em cada Poder, sobre
seus próprios órgãos e entidades. Qualquer irregularidade que seja detectada e não comunicada ao respectivo tribunal de contas acarreta pena
de responsabilidade solidária.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
A respeito do controle e da responsabilização da administração, julgue o
item. Considere a seguinte situação hipotética. João, servidor público fe-
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deral, ao assumir a chefia do órgão em que atuava, descobriu irregularidades na execução do orçamento e tomou providências para a eliminação desses erros. Nessa situação hipotética, mesmo sem ter dado conhecimento aos órgãos de controle, João isentou-se de responsabilização solidária pelas irregularidades, em razão das providências adotadas.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Instituto Rio Branco
Julgue (C ou E) os itens a seguir, relativos ao Estado Federal brasileiro
e
ao controle de legalidade dos atos da administração. O controle de legalidade dos atos da administração pública somente pode ser processado
pelos órgãos do Poder Judiciário.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2013
Banca: CESPE Órgão: FUNASA
Julgue o item a seguir, relativos ao conceito, tipos e formas de controle
da administração pública. O controle de legalidade é priorizado pelos tribunais de contas, ainda que as controladorias ou auditorias também o
exerçam.Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
1571Q420994 Controle da administração pública Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
A respeito do controle e da responsabilização da administração, julgue o
item. A CF, ao disciplinar a fiscalização contábil, financeira e orçamentária dos entes públicos, prevê o controle da legitimidade, consistente no
exame de mérito do emprego de recursos públicos que, embora legais,
possam ser caracterizados como ilegítimos.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: STJ
Julgue o item seguinte, acerca do controle exercido e sofrido pela administração pública. A possibilidade de convocação, por qualquer das casas do Congresso Nacional, de titulares de órgãos subordinados à Presidência da República ilustra o controle político da administração pública,
que abrange tanto aspectos de legalidade quanto de mérito.
Certo ou Errado?
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GABARITO:Certo

Direito Administrativo Atos Administrativos Ano: 2016 Banca: CESPE
Órgão: TCE-PA
Julgue o item a seguir, acerca de controle da administração pública. O
órgão de controle administrativo que decidir pelo cancelamento de ato
válido, em virtude de considerações de natureza administrativa, deverá
realizá-lo por meio de ato de anulação. Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-PA
A respeito dos conceitos doutrinários relativos ao controle da administração pública, julgue o item a seguir. Exercerá controle do tipo legislativo
determinada casa legislativa que anular ato executado por uma de suas
unidades gestoras.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2013
Banca: CESPE Órgão: TRT - 17ª Região (ES)
A respeito dos controles administrativo e legislativo no âmbito da administração pública federal, julgue os itens que se seguem. Controle administrativo é o poder de fiscalização e correção que a administração pública exerce sobre sua própria atuação, contudo apenas sob o aspecto
de mérito, para o fim de confirmar, rever ou alterar condutas internas.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-PA
A respeito dos conceitos doutrinários relativos ao controle da administração pública, julgue o item a seguir. Na administração pública, o controle
interno deve restringir-se à fiscalização contábil, financeira e orçamentária.Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: MPOG
Em relação ao controle administrativo, julgue o item subsequente. O direito de a administração anular seus próprios atos, quando eivados de
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vícios que os tornem ilegais, implica a desnecessidade de garantir o contraditório e a ampla defesa ao terceiro prejudicado.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2013
Banca: CESPE Órgão: FUNASA
Com relação à disciplina jurídica dos serviços públicos e do controle Le
gislativo, julgue o próximo item. O controle legislativo é a prerrogativa
atribuída ao Poder Legislativo de fiscalizar o Poder Executivo, ressalvados os atos praticados pelos presidentes de empresas públicas e sociedade de economia mista, em razão de sua natureza eminentemente em
presarial. Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2013
Banca: CESPE Órgão: TRT - 17ª Região (ES)
A respeito dos controles administrativo e legislativo no âmbito da admi
nistração pública federal, julgue os itens que se seguem.
Constituem hipóteses de controle legislativo o poder do Congresso Nacional para sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem
do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa e a fiscalização exercida pelo Congresso relativa à aplicação das subvenções e à
renúncia de receitas por parte da administração pública.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Em relação ao controle dos atos administrativos, julgue os itens seguintes. O controle legislativo, prerrogativa atribuída ao Poder Legislativo
para fiscalizar a administração pública, não incide sobre os atos praticados pelo Poder Judiciário, dada a previsão constitucional de autonomia
financeira desse poder. Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2013
Banca: CESPE Órgão: FUNASA
Julgue o item subsequente, no que se refere ao controle parlamentar.
Nos governos presidencialistas, o controle do Poder Legislativo sobre a
administração pública tem efeito direto, podendo o Congresso Nacional
anular atos administrativos ilegais.
Certo ou Errado?
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GABARITO:Errado

Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: MPOG
Julgue o próximo item, a respeito do controle da administração e da responsabilidade civil do Estado. Os casos de controle legislativo sobre o
Poder Executivo devem estar dispostos na Constituição Federal, pois
constituem exceções ao princípio constitucional da separação de poderes, razão pela qual não se admite a sua ampliação por legislação infraconstitucional.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-PA
Com fundamento nos conceitos e na legislação a respeito de controle na
administração pública, julgue o item a seguir. O Poder Legislativo, por
exercer, nos limites da Constituição Federal de 1988, controle sobre os
demais Poderes, inclusive sobre o Poder Judiciário, quando este executa
função administrativa, tem a prerrogativa de sustar atos normativos do
Executivo e do Judiciário, quando exorbitem do poder regulamentar ou
dos limites da delegação legislativa.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: MPU
Com relação ao controle da administração e ao poder de polícia administrativa, julgue o item seguinte. Compete ao Poder Judiciário, como mecanismo de controle judicial, sustar, de ofício, os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. ·
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2013
Banca: CESPE Órgão: STF
Com relação ao controle da administração, ao regime jurídico da Lei n.º
8.112/1990 e ao ato administrativo, julgue os itens subsecutivos. Constitui-se exemplo de controle legislativo o poder conferido à Câmara dos
Deputados, ao Senado Federal ou a qualquer de suas comissões para
convocar ministros de Estado ou autoridades ligadas diretamente à Presidência da República para prestarem informações acerca de assunto
previamente determinado.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
A respeito do controle e da responsabilização da administração, julgue o
item. O controle pode ser classificado como executivo ou legislativo, a
depender do órgão que o exerça.
Certo ou Errado?
GABARITO:errado
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: TC-DF
No que se refere ao controle da administração pública, julgue o item que
se segue. O Poder Legislativo exerce controle financeiro sobre o Poder
Executivo, sobre o Poder Judiciário e sobre a sua própria administração.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2013
Banca: CESPE Órgão: FUNASA
Acerca do controle exercido pelos tribunais de contas, julgue o próximo
item. Cabe aos tribunais de contas o exercício da fiscalização por meio
de controle externo no que diz respeito à legalidade, à legitimidade, à
economicidade e à aplicação das subvenções e renúncia de receitas.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: CADE
No que se refere aos agentes públicos, aos poderes administrativos e ao
controle da administração pública, julgue o item subsecutivo. A função
fiscalizatória exercida pelos tribunais de contas dos estados inclui-se entre as hipóteses de controle do Poder Legislativo sobre os atos da administração pública.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TRE-GO
Um candidato a deputado estadual ajuizou ação pleiteando a anulação
de decisão administrativa que desaprovou suas contas como prefeito. O
órgão indicado como réu na ação considerou irregular a delegação de
permissão de serviço público com base em tomada de preços. O candidato autor da ação apontou suposto excesso de poder e nulidades na
decisão. Com referência a essa situação hipotética, julgue o seguinte
item. A situação em apreço é essencialmente de controle externo, pois o
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dever de prestar contas no âmbito interno limita-se a aspectos financeiros
da utilização do dinheiro público.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
A respeito do controle na administração, julgue o item subsequente. O
controle financeiro das entidades da administração direta e indireta é
feito, com exclusividade, de forma externa pelo Congresso Nacional, com
o auxílio do TCU, por força de disposição constitucional.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: DPE-PE
No que se refere ao controle da administração pública, julgue o seguinte
item. Por ser um órgão constitucional autônomo, a DP não está sujeita a
controle interno de suas funções administrativas.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-PA
Com relação à responsabilidade civil do Estado, aos serviços públicos e
ao controle da administração pública, julgue o item subsequente. A função fiscalizatória exercida pelos tribunais de contas dos estados constitui
uma expressão de controle do Poder Legislativo sobre os atos da administração pública.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-PA
Julgue o item a seguir, acerca de controle da administração pública. O
controle exercido pelos tribunais de contas sobre as casas legislativas é
considerado controle interno, haja vista a posição dos tribunais de contas
no âmbito do Poder Legislativo
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: SUFRAMA
Considerando que a SUFRAMA, autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, pretenda contratar serviços
de consultoria para auxiliar na elaboração do Plano Diretor Plurienal da
ZFM, julgue os itens a seguir. Realizada, a referida contratação estará
submetida ao controle do Tribunal de Contas da União, órgão que auxilia
o Congresso Nacional na sua atividade de controle externo. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-SC
O Tribunal de Contas de determinado estado da Federação, ao analisar
as contas prestadas anualmente pelo governador do estado, verificou
que empresa de publicidade foi contratada, mediante inexigibilidade de
licitação, para divulgar ações do governo. Na campanha publicitária promovida pela empresa contratada, constavam nomes, símbolos e imagens que promoviam a figura do governador, que, em razão destes fatos,
foi intimado por Whatsapp para apresentar defesa. Na data de visualização da intimação, a referida autoridade encaminhou resposta, via Whatsapp, declarando-se ciente. Ao final do procedimento, o Tribunal de Contas não acolheu a defesa do governador e julgou irregular a prestação de
contas.A partir da situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.
O julgamento proferido pelo Tribunal de Contas é nulo, por incompetência.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Com relação aos controles interno e externo, julgue o item a seguir. No
julgamento das contas do presidente da República, cabe ao Tribunal de
Contas da União (TCU) emitir parecer prévio, que deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-SC
Em relação aos consórcios públicos, aos princípios do direito administrativo e à organização da administração pública, julgue o item a seguir. As
contas de toda e qualquer entidade da administração indireta, independentemente de seu objeto e de sua forma jurídica, estão sujeitas ao julgamento do tribunal de contas, inclusive ao procedimento de tomada de
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contas especial, aplicável a quem deu causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2013
Banca: CESPE Órgão: FUNASA
Acerca do controle exercido pelos tribunais de contas, julgue o próximo
item. Compete ao controle externo exercido pelo Tribunal de Contas da
União fiscalizar as contas das empresas supranacionais de cujo capital
social a União participe excepcionalmente de forma direta. ·
Certo ou Errado?GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: TJ-SE
No que concerne às regras e aos princípios específicos que regem a atuação da administração pública, julgue os itens subsequentes. O STF admite que lei institua limite máximo de idade para ingresso em determinado cargo público, mas não limite mínimo de idade, diante da não razoabilidade dessa exigência.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Com relação aos controles interno e externo, julgue o item a seguir. Profissional com notório conhecimento na área da administração não pode
assumir vaga de ministro do Tribunal de Contas da União, dado ser função privativa de advogados ou contadores com mais de quinze anos de
comprovada experiência.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MTE
Acerca das licitações e do controle da administração pública, julgue os
itens subsequentes. Na hipótese de um servidor, que foi demitido pelo
ministro do MTE, impetrar mandado de segurança em desfavor dessa
autoridade, estará sendo realizado, por meio do julgamento do mencionado remédio constitucional, o controle judicial da administração pública.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2013
Banca: CESPE Órgão: FUNASA
No que concerne ao controle jurisdicional da administração pública no
direito brasileiro, julgue o item que se segue. Os atos administrativos comuns estão sujeitos a controle jurisdicional, devendo ser julgados com
base nos critérios de legalidade e mérito administrativo.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-PA
Julgue o item que se segue, a respeito do controle da administração e da
responsabilidade civil do Estado. No controle judicial da atividade administrativa, notadamente no que se refere às políticas públicas, devem-se
observar limites que impeçam uma substituição do administrador pelo julgador, especialmente no que envolva a discricionariedade. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Em relação ao controle dos atos administrativos, julgue os itens seguintes. Considere que, constatada a ausência de servidores em unidades
de determinada autarquia no estado do Acre e no de Minas Gerais o presidente da autarquia tenha determinado a remoção de um servidor do
Distrito Federal para a unidade no Acre. Considere, ainda, que o servidor
tenha ajuizado ação pleiteando a remoção para a unidade de Minas Gerais, mais próxima de seu domicílio atual. Nessa situação hipotética, o
Poder Judiciário poderá determinar a revogação do ato administrativo de
remoção, determinando que o servidor seja removido para a unidade mineira. Certo ou Errado?
GABARITO:errado
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: SUFRAMA
No que concerne aos serviços públicos, ao controle administrativo e a
licitação, julgue o item subsequente. Uma das formas de controle da administração pública é o controle judicial, que incide tanto sobre o mérito
quanto sobre a legalidade dos atos da administração pública. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2016
Banca:
CESPE
Órgão:
TCE-PA
A respeito do controle da administração pública, do processo administrativo e da licitação, julgue o item a seguir. Caso o ato administrativo apresente vício, o Poder Judiciário, quando for provocado, poderá anulá-lo,
com efeitosex tunc, ou revogá-lo, com efeitos ex nunc.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: TJ-SE
No tocante aos atos e aos poderes administrativos, julgue os próximos
itens. O Poder Judiciário só tem competência para revogar os atos administrativos por ele mesmo produzidos.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-PA
Julgue o item que se segue, a respeito do controle da administração e da
responsabilidade civil do Estado. A ação civil pública é instrumento válido
de controle judicial da atividade administrativa.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: TC-DF
No que se refere ao controle da administração pública, julgue o item que
se segue. O controle judicial dos atos da administração ocorre depois
que eles são produzidos e ingressam no mundo jurídico, não existindo
margem, no ordenamento jurídico brasileiro, para que tal controle se dê a
priori.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: TC-DF
Acerca do processo civil e do controle dos atos judiciais, julgue o próximo
item. No que se refere ao princípio da separação dos poderes, o controle
prévio do ato administrativo é exclusivo da administração, cabendo ao
Poder Judiciário apreciar lesão ou ameaça de lesão somente após a efetiva entrada em vigor do ato.
Certo ou Errado?
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GABARITO:Errado

Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
A respeito do controle da administração pública, julgue o próximo item.
No mandado de segurança impetrado em razão de omissão do poder
público, a autoridade coatora deve ser aquela competente para rever ou
corrigir o ato que deveria ter sido praticado. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Polícia Federal
Julgue o item a seguir, no que concerne aos atos administrativos e ao
controle da administração pública. Suponha que uma autoridade administrativa delegue determinada competência a um subordinado e que, no
exercício dessa delegação, este pratique ato ilegal que fira direito líquido
e certo. Nessa situação, eventual mandado de segurança deve ser impetrado em face da autoridade delegante.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2013
Banca: CESPE Órgão: TRT - 17ª Região (ES)
A respeito do procedimento administrativo, do controle judicial da administração pública e da responsabilidade civil do Estado, julgue os itens
seguintes. Em se tratando de atribuição delegada, a autoridade coatora,
para fins de interposição de mandado de segurança, será a autoridade
delegante.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Em relação à administração pública indireta e seus temas correlatos, julgue os itens subsequentes. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato de autoridade autárquica lesivo ao
patrimônio público.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
A respeito do controle da administração pública, julgue o próximo item.
É incabível a ação popular em modalidade preventiva, exigindo-se, para
seu cabimento, lesão efetivamente já ocorrida.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Com relação aos controles interno e externo, julgue o item a seguir. O
controle interno poderá ser realizado previamente, concomitante e subsequentemente aos atos administrativos, a fim de evitar o desperdício
dos recursos e o uso indevido de recursos e bens públicos. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2015 Banca: CESPE Órgão: FUB
No que tange à improbidade administrativa e ao processo administrativo
federal, julgue o seguinte item. Em relação ao alcance subjetivo da improbidade administrativa, verifica-se que os órgãos da administração direta e indireta dos três poderes e de qualquer um dos entes federados
configuram-se como sujeitos passivos imediatos do ato caracterizado
pela improbidade administrativa.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2015 Banca: CESPE Órgão: FUB
Julgue o item subsecutivo , com base nas disposições da Lei n.º
8.429/1992. Organização privada que não possua a maior parte do seu
patrimônio formada por capital público poderá ser vítima de improbidade
administrativa, caracterizando-se como sujeito passivo. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2016 Banca: CESPE Órgão: TCE-PA
Com base na Lei de Improbidade Administrativa, julgue o item seguinte.
As penalidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa também
são aplicadas a não servidores e a quem induza ou concorra para a prática de ato de improbidade ou dele se beneficie de forma direta ou indireta. Certo ou Errado?
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GABARITO:Certo
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2015 Banca: CESPE Órgão: TJ-DFT
Acerca dos atos de improbidade administrativa e das sanções previstas
em lei, julgue o item a seguir. Tal qual o servidor público, uma pessoa
sem qualquer vínculo contratual com o poder público está sujeita às disposições da Lei de Improbidade Administrativa. Isso se verifica, por
exemplo, em caso de concorrência para a prática de ato ímprobo ou de
autobenefício sob qualquer forma.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2015 Banca: CESPE Órgão: TCE-RN
Com base na Lei n.º 8.429/1992, que trata de improbidade administrativa,
julgue o próximo item. As sanções decorrentes de prática de atos de improbidade administrativa podem ser aplicadas aos agentes públicos e
aos particulares.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2014 Banca: CESPE Órgão: TJ-SE
A respeito de agentes públicos, responsabilidade civil do Estado e improbidade administrativa, julgue os itens que se seguem. Consideram-se sujeitos ativos dos ilícitos previstos na Lei de Improbidade Administrativa o
agente público e o terceiro particular que, mesmo não sendo agente público, induzir ou concorrer para o ato ou dele se beneficiar direta ou indiretamente.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2014 Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Servidor responsável pela gestão dos sistemas de tecnologia da informação da Câmara dos Deputados, em retaliação à aprovação de uma lei
que ele considerava prejudicial aos interesses nacionais, resolveu, após
o horário de expediente, invadir o órgão e instalar um vírus no sistema
de protocolo, o que ocasionou a perda de todas as informações sobre a
tramitação dos processos legislativos no último ano. Considerando essa
situação hipotética, julgue o item subsecutivo.Caso o servidor tenha re-
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cebido, para a prática do ato, auxílio de pessoa que não seja agente público, ambos devem responder por improbidade administrativa, estando
sujeitos às penalidades previstas na Lei n.º 8.429/1992. Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2015 Banca: CESPE Órgão: TJ-DFT
Acerca dos atos de improbidade administrativa e das sanções previstas
em lei, julgue o item a seguir. Preveem-se dois tipos de atos de improbidade administrativa: os próprios, realizados pelo próprio agente público
contra a administração; e os impróprios, oriundos da participação de terceiros que concorram com o agente público, materialmente ou por indução, e que também obtenham benesses dessa improbidade.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2015 Banca: CESPE Órgão: TCE-RN
No que se refere à responsabilidade e ao controle da administração pública, julgue o item subsequente. A prática de ato de improbidade por
particular prescinde da participação de agente público para sua configuração.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2015 Banca: CESPE Órgão: FUB
A respeito do controle da administração pública, julgue o próximo item.
O particular tem legitimidade para figurar como sujeito ativo de ato de
improbidade administrativa, isolada e independentemente da participação de agentes públicos.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2014 Banca: CESPE Órgão: ANTAQ
No que se refere ao controle da administração pública, à improbidade
administrativa e ao processo administrativo, julgue o item subsequente. Embora os particulares se sujeitem à Lei de Improbidade Administrativa, não é possível o ajuizamento de ação de improbidade administrativa exclusivamente contra particular, sem a presença de agente
público no polo passivo da demanda.
Certo ou Errado?
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GABARITO:Certo

Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2013 Banca: CESPE Órgão: FUNASA
Com relação à disciplina jurídica dos serviços públicos e do controle legislativo, julgue o próximo item. Considere que uma pessoa ocupante de
cargo em comissão em determinada fundação pública tenha sido presa
em flagrante, durante operação da polícia federal, por desvio de dinheiro
público. Nessa situação, essa pessoa responderá criminalmente por
esse ato e poderá ser destituída do cargo. Entretanto, ela estará isenta
das sanções decorrentes do ato de improbidade administrativa, as quais
são aplicadas somente aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2016 Banca: CESPE Órgão: FUNPRESP-EXE
Com relação aos convênios administrativos, aos agentes públicos e à
responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir. Considera-se
agente público, para efeito de caracterização da prática de ato de improbidade administrativa, todo aquele que exerça, ainda que transitoriamente, cargo, emprego ou função na administração pública direta ou indireta, desde que tal cargo, emprego ou função seja exercido de forma
remunerada. Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2015 Banca: CESPE Órgão: TJ-DFT
Julgue o item seguinte, com base no disposto na Lei de Improbidade Administrativa. O estagiário de órgão público não pode ser sujeito ativo de
ato de improbidade administrativa, em virtude do vínculo precário e transitório que mantém com a administração pública.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2014 Banca: CESPE Órgão: ANTAQ
No que se refere à Lei de Improbidade Administrativa (LIA), julgue o item
abaixo. Em caso de comprovada prática de ato tipificado em legislação
pertinente, o dirigente de uma sociedade civil de interesse público que
tenha celebrado termo de parceria com órgão da administração direta
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não estará sujeito aos regramentos da LIA, mas responderá perante a
justiça nos termos estipulados no contrato de gestão.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2014 Banca: CESPE Órgão: FUB
Com base nas disposições das Leis n.os 9.784/1999 e 8.429/1992, julgue os itens subsequentes. Aquele que exercer, mediante designação,
função transitória e sem remuneração na Universidade de Brasília poderá responder por ato de improbidade administrativa.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MDIC
Com relação aos agentes públicos e aos poderes da administração pública, julgue os itens subsecutivos. Os particulares, ao colaborarem com
o poder público, ainda que em caráter episódico, como os jurados do
tribunal do júri e os mesários durante as eleições, são considerados
agentes públicos.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Acerca da organização administrativa e dos agentes públicos, julgue os
itens seguintes. Os agentes particulares colaboradores, como, por
exemplo, os concessionários e permissionários de serviços públicos, embora atuem em funções públicas delegadas pelo Estado, não são agentes públicos, ante a ausência de vínculo estatutário, celetista ou eletivo
com a administração
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-PA
No que concerne aos agentes públicos, julgue o próximo item. A definição de servidor público, em sentido amplo, engloba os empregados públicos e servidores temporários.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2015 Banca: CESPE Órgão: STJ
Julgue o item seguinte, acerca do controle exercido e sofrido pela administração pública. Membros do Ministério Público não podem sofrer sanções por ato de improbidade administrativa em razão de seu enquadramento como agentes políticos e de sua vitaliciedade no cargo
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2015 Banca: CESPE Órgão: TCE-RN
No que se refere à responsabilidade e ao controle da administração pública, julgue o item subsequente. Os membros do Ministério Público são
alcançados pela Lei de Improbidade Administrativa e podem sofrer a sanção de perda da função pública.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2015 Banca: CESPE Órgão: TJ-DFT
Acerca dos atos de improbidade administrativa e das sanções previstas
em lei, julgue o item a seguir. As sanções previstas na Lei de Improbidade
Administrativa possuem natureza eminentemente penal.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2015 Banca: CESPE Órgão: TRE-GO
Acerca de improbidade administrativa e controle da administração pública, julgue item a seguir. Embora possa corresponder a crime definido
em lei, o ato de improbidade administrativa, em si, não constitui crime.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2015 Banca: CESPE Órgão: TRE-GO
Acerca de improbidade administrativa e controle da administração pública, julgue item a seguir. A sanção de perda da função pública decorrente de sentença em ação de improbidade administrativa não tem natureza de sanção administrativa. Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2014 Banca: CESPE Órgão: ANTAQ
Com relação aos recursos de administração, ao controle da atividade financeira do Estado, à lei de improbidade administrativa e à prescrição
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administrativa, julgue o item subsecutivo. O empresário que, na condição de contratado pela administração pública, auferir vantagem patrimonial indevida por meio de fraude em licitação, comete crime previsto na
lei de improbidade administrativa. Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2014 Banca: CESPE Órgão: ANTAQ
Com relação aos recursos de administração, ao controle da atividade financeira do Estado, à lei de improbidade administrativa e à prescrição
administrativa, julgue o item . O empresário que, na condição de contratado pela administração pública, auferir vantagem patrimonial indevida
por meio de fraude em licitação, comete crime previsto na lei de improbidade administrativa
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2014 Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
O ato praticado configura improbidade administrativa, ficando o servidor
sujeito às seguintes penalidades: ressarcimento integral do dano causado; perda da função pública; suspensão temporária dos direitos políticos; pagamento de multa civil; proibição temporária de contratar com o
poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2016 Banca: CESPE Órgão: FUNPRESP-EXE
Com base no disposto na Lei n.º 8.429/1992 e na Constituição Federal
de 1988 (CF), julgue o item a seguir, a respeito da improbidade administrativa. Entre as sanções para a prática de ato de improbidade administrativa previstas na Lei n.º 8.429/1992 inclui-se a suspensão dos direitos
políticos, que não se encontra expressamente prevista na CF.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2013 Banca: CESPE Órgão: TRT - 17ª Região (ES)
Considerando que o presidente de determinado TRT tenha nomeado sua
esposa, ocupante de cargo de provimento efetivo do próprio TRT, para
exercer função de confiança diretamente vinculada a ele, julgue o item a
seguir. Nessa situação hipotética, o presidente do TRT poderá responder por ato de improbidade administrativa, estando sujeito, respeitados
os requisitos legais, a medida cautelar consistente na declaração de indisponibilidade de seus bens.
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Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2015 Banca: CESPE Órgão: MEC
Com base nas Leis n.º 8.112/1990 e n.º 8.429/1992, julgue o item a seguir. O agente público que, no exercício de suas funções, enriquece ilicitamente deve perder os bens acrescidos irregularmente ao seu patrimônio.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2016 Banca: CESPE Órgão: TCE-PA
Com relação à improbidade administrativa, julgue o próximo item. Suspensão dos direitos políticos de três a seis anos e pagamento de multa
civil no valor de até dez vezes a remuneração percebida pelo agente são
sanções que podem ser aplicadas ao servidor no caso de ato de improbidade.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2015 Banca: CESPE Órgão: Telebras
Julgue o item que se segue acerca de improbidade administrativa. A indisponibilidade de bens do agente indiciado por improbidade administrativa tem natureza preventiva e, por isso, não se configura como sanção.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2015 Banca: CESPE Órgão: Telebras
Julgue o item que se segue acerca de improbidade administrativa. A indisponibilidade de bens do agente indiciado por improbidade administrativa tem natureza preventiva e, por isso, não se configura como sanção.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2015 Banca: CESPE Órgão: FUB
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No que tange à improbidade administrativa e ao processo administrativo
federal, julgue o seguinte item. Em inquéritos que apurem crime de improbidade administrativa, é vedado à autoridade administrativa responsável pelo inquérito decretar a indisponibilidade dos bens do indiciado,
pois a presunção de inocência é um direito constitucionalmente protegido
Certo ou Errado?

GABARITO:ERRADO
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2016 Banca: CESPE Órgão: TCE-SC
A respeito do mandado de segurança, da ação popular e da ação de improbidade administrativa, julgue o item subsequente. Em se tratando de
ação de improbidade administrativa, sendo imputada ao réu conduta lesiva ao erário, configura-se o periculum in mora, requisito para a concessão de medida cautelar de indisponibilidade patrimonial.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2015 Banca: CESPE Órgão: FUB
Com base nas disposições contidas nas Leis n.º 8.112/1990 e n.º
8.429/1992, julgue os itens subsequentes. Suponha que determinado
servidor público federal tenha permitido, de forma culposa, a realização
de despesas não autorizadas em lei. Nessa hipótese, embora tenha sido
cometido ato de improbidade administrativa que causou prejuízo ao erário, nos termos da lei, não se exige o ressarcimento integral do dano, haja
vista a inexistência de dolo na conduta do servidor.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
A respeito de direitos, deveres e responsabilidades dos servidores públicos civis, julgue o item seguinte. No que se refere à responsabilidade do
servidor público civil no tocante às sanções civis, penais e administrativas, estas não poderão cumular-se, mesmo sendo independentes entre
si.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TCE-RN
No que se refere à responsabilidade e ao controle da administração pública, julgue o item subsequente. O controle da administração pública
pela via da ação popular autoriza a condenação do agente público a ressarcir valores ao erário quando, a despeito de falta de comprovação, for
possível presumir lesão oriunda do ato por aquele praticado.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: PGE-BA
A aplicação das penas de perda da função pública e de ressarcimento
integral do dano em virtude da prática de ato de improbidade administrativa situa-se no âmbito do poder disciplinar da administração pública.
Parte superior do formulário
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MDIC
Com relação aos agentes públicos e aos poderes da administração pública, julgue os itens subsecutivos. Se determinado servidor público for
preso em operação deflagrada pela Polícia Federal, devido a fraude em
licitações, a ação penal, caso seja ajuizada, obstará a abertura ou o prosseguimento do processo administrativo disciplinar, visto que o servidor
poderá ser demitido apenas após o trânsito em julgado da sentença criminal. Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
Considerando que tenha sido apurada a prática, em tese, de ato ilícito
por Marcos, contra quem foi ajuizada ação penal e aberto procedimento
administrativo disciplinar, julgue o item a seguir. Mesmo absolvido no
processo administrativo disciplinar, a superveniente condenação de Marcos no processo criminal acarretará a perda de seu cargo público, independentemente da natureza da infração.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
Considerando que tenha sido apurada a prática, em tese, de ato ilícito
por Marcos, contra quem foi ajuizada ação penal e aberto procedimento
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administrativo disciplinar, julgue o item a seguir. A sentença penal absolutória que conclui que o fato imputado a Marcos não configura crime
repercutirá, necessariamente, no processo administrativo disciplinar contra ele instaurado para, igualmente, absolvê-lo.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: AGU
Julgue o item a seguir, referente a agentes públicos. Se, em uma operação da Polícia Federal, um agente público for preso em flagrante devido
ao recebimento de propina, e se, em razão disso, houver ajuizamento de
ação penal, um eventual processo administrativo disciplinar deverá ser
sobrestado até o trânsito em julgado do processo criminal. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TRE-GO
A respeito da Lei n.º 8.112/1990, cada um dos próximos itens apresenta
uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. Um
processo administrativo disciplinar instaurado para apurar possíveis irregularidades cometidas por um servidor público federal revelou o desvio
de verbas públicas. Nessa situação, o eventual ajuizamento da ação penal não extinguirá o procedimento administrativo contra o servidor ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2015 Banca: CESPE Órgão: TCE-RN
Com base na Lei n.º 8.429/1992, que trata de improbidade administrativa,
julgue o próximo item. As cominações da lei de improbidade administrativa alcançam os sucessores daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2015 Banca: CESPE Órgão: STJ
Acerca do processo administrativo e da improbidade administrativa, julgue o item que se segue. Os sucessores da pessoa que causar lesão ao
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patrimônio público ou enriquecer-se ilicitamente poderão sofrer as consequências das sanções patrimoniais previstas na Lei de Improbidade
Administrativa até o limite do valor da herança. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2014 Banca: CESPE Órgão: ANTAQ
Com relação ao que dispõe a Lei n.º 8.429/1992, julgue o próximo item.
O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público está sujeito
às cominações dessa lei até o limite do valor da herança.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-PA
A respeito de reparação de danos, sindicância e processo administrativo,
e controle interno da administração pública, julgue o item seguinte. Nos
termos da lei, a obrigação de reparação de dano praticado por servidor
público não é extensível aos seus sucessores. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2015 Banca: CESPE Órgão: FUB
De acordo com as disposições da Lei n.º 8.429/1992 e do Estatuto da
UnB, julgue o item a seguir. O servidor público que praticar ato de improbidade administrativa que implique em enriquecimento ilícito estará sujeito à perda de bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Em caso
de óbito do agente público autor da improbidade, esse ônus não será
extensível aos seus sucessores.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2015 Banca: CESPE Órgão: DPU
Em relação a improbidade administrativa e responsabilidade civil do servidor público federal, julgue o item subsequente. O rol de condutas tipificadas como atos de improbidade administrativa constante na Lei de
Improbidade (Lei n.º 8.429/1992) é taxativo. ·
Certo ou Errado?

275

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2016 Banca: CESPE Órgão: TCE-PA
Com relação à improbidade administrativa, julgue o próximo item. A utilização de veículo da administração pública para fins particulares pode ser
considerada ação de enriquecimento ilícito. Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2015 Banca: CESPE Órgão: FUB
Maria, servidora pública federal estável, integrante de comissão de licitação de determinado órgão público do Poder Executivo federal, recebeu
diretamente, no exercício do cargo, vantagem econômica indevida para
que favorecesse determinada empresa em um procedimento licitatório.
Após o curso regular do processo administrativo disciplinar, confirmada
a responsabilidade de Maria na prática delituosa, foi aplicada a pena de
demissão. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir, com base na legislação aplicável ao caso. A infração praticada por
Maria caracteriza-se como ato de improbidade administrativa que importa
enriquecimento ilícito.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2014 Banca: CESPE Órgão: SUFRAMA
Com base na Lei n.º 8.429/1992, que trata de improbidade administrativa,
julgue o próximo item. Suponha que um servidor público tenha autorizado
o financiamento para a construção de uma unidade fabril, agindo estritamente dentro da legalidade, e que, por tal motivo, tenha recebido da matriz da sociedade empresária um veículo como presente. Nessa situação,
o recebimento do presente não caracteriza ato de improbidade, em virtude de não ter ocorrido qualquer violação na conduta funcional do servidor.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2013 Banca: CESPE Órgão: STF
No que tange às disposições da Lei n.º 8.429/1992, julgue os itens subsequentes. O ressarcimento integral do dano, em matéria de improbidade
administrativa, dar-se-á se houver lesão ao patrimônio público por conduta comissiva ou omissiva, exclusivamente dolosa, praticada por agente
público ou por terceiro. Nesse caso, caberá à autoridade administrativa
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responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Improbidade Administrativa Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-PA
Com relação à improbidade administrativa, julgue o próximo item. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, de caráter exclusivamente doloso, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2015 Banca: CESPE Órgão: FUB
Julgue o item subsecutivo , com base nas disposições da Lei n.º
8.429/1992. O pagamento de despesa sem prévio empenho caracteriza
ato de improbidade administrativa, da mesma forma que o pagamento de
despesa antes da sua liquidação.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TRE-GO
Rafael, agente público, chocou o veículo que dirigia, de propriedade do
ente ao qual é vinculado, com veículo particular dirigido por Paulo, causando-lhe danos materiais. Acerca dessa situação hipotética, julgue o
seguinte item Rafael pode ser responsabilizado, regressivamente, se for
comprovado que agiu com dolo ou culpa, mesmo sendo ocupante de
cargo em comissão, e deve ressarcir a administração dos valores gastos
com a indenização que venha a ser paga a Paulo.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2016 Banca: CESPE Órgão: TCE-PA
Com base na Lei de Improbidade Administrativa, julgue o item seguinte.
Valer-se do trabalho de servidores terceirizados constitui ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito; aceitar garantia
insuficiente na realização de operação financeira é ato de improbidade
que causa prejuízo ao erário; e descumprir exigência de requisitos de
acessibilidade previstos na legislação é ato de improbidade que atenta
contra os princípios da administração pública.
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Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2016 Banca: CESPE Órgão: TCE-PA
Com relação à improbidade administrativa, julgue o próximo item. O dano
ao erário, enriquecimento ilícito e a violação de princípio administrativo,
se praticados por agente público, são considerados atos de improbidade
administrativa. Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2016 Banca: CESPE Órgão: FUNPRESP-EXE
Com base no disposto na Lei n.º 8.429/1992 e na Constituição Federal
de 1988 (CF), julgue o item a seguir, a respeito da improbidade administrativa. Conforme a referida lei, são espécies de atos de improbidade administrativa aqueles que atentam contra o decoro parlamentar e contra a
dignidade da justiça.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2015 Banca: CESPE Órgão: TJ-DFT
Julgue o item a seguir à luz da Lei de Improbidade Administrativa. Ao
negar publicidade a ato oficial, o servidor público comete ato de improbidade administrativa, o que atenta contra os princípios da administração
pública. Para tanto, torna-se irrelevante considerar se houve ação de caráter doloso ou culposo.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2015 Banca: CESPE Órgão: TCE-RN
Com base na Lei n.º 8.429/1992, que trata de improbidade administrativa,
julgue o próximo item. O simples atraso na entrega das contas públicas,
sem que exista intenção manifesta, não configura ato de improbidade
que atenta contra os princípios da administração pública.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
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Direito Administrativo IMPROBIDADE Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão:
TC-DF
Com base na Lei de Improbidade Administrativa, bem como nos crimes
previstos na Lei de Licitações e nos crimes contra as finanças públicas,
julgue os itens que se seguem. Considere que determinado agente político tenha contratado advogado sem a realização de licitação, por confiar
plenamente no trabalho do causídico. Nesse caso, a contratação configura crime de dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses
previstas em lei, para o qual é prescindível a comprovação do dolo específico, ou seja, a intenção de causar dano ao erário, e a efetiva ocorrência
de prejuízo aos cofres públicos. Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2014 Banca: CESPE Órgão: TJ-SE
A respeito de agentes públicos, responsabilidade civil do Estado e improbidade administrativa, julgue os itens que se seguem. Conforme a recente jurisprudência do STJ, para a configuração dos atos de improbidade administrativa que causem lesão ao erário previstos na Lei de Improbidade Administrativa, exige-se comprovação de efetivo dano ao erário e de culpa, ao menos em sentido estrito.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2013 Banca: CESPE Órgão: FUNASA
Julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 8.429/1992 e alterações, que
trata da improbidade administrativa. A referida lei permite o aperfeiçoamento do controle interno, visto que possibilita a qualquer cidadão o requerimento para instauração de procedimento administrativo que apure
improbidade.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2015 Banca: CESPE Órgão: STJ
Acerca do processo administrativo e da improbidade administrativa, julgue o item que se segue. A ação de improbidade administrativa só pode
ser proposta pelo Ministério Público.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2014 Banca: CESPE Órgão: TC-DF
Com base nas disposições da Lei n.º 8.429/1992 e da Lei n.º 9.784/1999,
julgue o item a seguir. A legitimidade ativa para propor a ação de improbidade administrativa é sempre da pessoa jurídica que foi vítima do ato
de improbidade, cabendo ao Ministério Público intervir na demanda apenas na condição de fiscal da lei.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2016 Banca: CESPE Órgão: TCE-PA
Julgue o item a seguir, acerca de controle da administração pública. O
cidadão que ajuizar representação por ato de improbidade administrativa
contra agente público que ele sabe ser inocente incorrerá em crime e
estará sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais ou morais
que houver provocado.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2014 Banca: CESPE Órgão: TC-DF
Com base na Lei de Improbidade Administrativa, bem como nos crimes
previstos na Lei de Licitações e nos crimes contra as finanças públicas,
julgue os itens que se seguem. Considere que José tenha representado
contra um servidor público por ato de improbidade mesmo sabendo ser
ele inocente. Nesse caso, além da sanção penal, José estará sujeito a
indenizar o referido servidor pelos danos materiais, morais ou à imagem
que houver provocado.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2015 Banca: CESPE Órgão: TJ-DFT
Julgue o item seguinte, com base no disposto na Lei de Improbidade Administrativa. Tendo dúvida sobre a configuração de ato de improbidade administrativa, surgida após manifestação preliminar do réu, o magistrado deve rejeitar imediatamente a ação.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2013
Banca: CESPE Órgão: TRT - 17ª Região (ES)
Considerando o regime jurídico dos servidores públicos federais e o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo
Federal, julgue os itens a seguir. Considere que autoridade julgadora
tenha recebido processo administrativo disciplinar em 14/8/2013 e proferido sua decisão em 20/9/2013. Nesse caso, ainda que tenha sido julgado
fora do prazo legal, o processo não é nulo.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2014
Banca:
CESPE
Órgão:
MDIC
Acerca de improbidade administrativa, processo administrativo e licitações, julgue os itens a seguir. Se, após uma operação da Polícia Federal,
empreendida para desarticular uma quadrilha que agia em órgãos públicos, o Ministério Público Federal ajuizar ação de improbidade administrativa contra determinado servidor, devido a irregularidades cometidas
no exercício da sua função, mesmo que esse servidor colabore com as
investigações, será vedado o acordo ou a transação judicial
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2016 Banca: CESPE Órgão: TCE-PA
Em relação às formas de anulação de atos ou contratos administrativos
e à perda de função pública, julgue o item a seguir. Em se tratando de
ação de improbidade, a perda da função pública é uma sanção administrativa decorrente de sentença de procedência dos pedidos.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2015 Banca: CESPE Órgão: TJ-DFT
Com relação ao processo administrativo e à improbidade administrativa,
julgue o item subsequente. Ainda que não haja trânsito em julgado da
sentença condenatória em ação de improbidade administrativa proposta
contra servidor do TJDFT, a autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do servidor do exercício da função, sem prejuízo de sua remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2014 Banca: CESPE Órgão: TC-DF
Julgue os itens seguintes, com base na Lei de Improbidade Administrativa. Se autoridade administrativa considerar necessária à instrução processual o afastamento do agente público do exercício de seu cargo ou
função durante a apuração de ato de improbidade administrativa, o pagamento da remuneração desse agente será interrompido, devendo ser
restabelecido se afastado o risco de dano ao erário.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-PA
Acerca dos servidores públicos, dos poderes da administração pública e
do regime jurídico-administrativo, julgue o item que se segue. Situação
hipotética: A autoridade competente de determinado TCE da Federação
foi informada de que um dos servidores do órgão foi preso em flagrante,
devido à prática de crime, e liberado em seguida para responder ao processo em liberdade. Assertiva: Nessa situação, caberá à autoridade
aguardar o trânsito em julgado da condenação para determinar que o
servidor seja afastado de suas funções.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: MEC
Com base nas Leis n.º 8.112/1990 e n.º 8.429/1992, julgue o item a seguir. Caso tenha sido afastado do exercício como medida cautelar para
ser evitada uma possível influência na apuração de uma irregularidade,
o servidor investigado deixará de receber remuneração. ·
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANATEL
Um servidor, pregoeiro de determinado órgão público Federal, utilizavase da função para favorecer indevidamente um grupo de empresas nas
licitações realizadas pelo órgão. Por meio de auditoria interna, descobriuse o esquema fraudulento, e um processo administrativo disciplinar foi
instaurado para a apuração dos fatos e eventual responsabilização do
servidor. Com base nessa situação hipotética, julgue o próximo item.Em
decorrência das garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, o referido servidor não pode ser afastado do cargo
Certo ou Errado?
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GABARITO:Errado

Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: TC-DF
Suponha que um servidor público fiscal de obras do DF, no intuito de
prejudicar o governo, tenha determinado o embargo de uma obra de canalização de águas pluviais, sem que houvesse nenhuma irregularidade.
Em razão da paralisação, houve atraso na conclusão da obra, o que causou muitos prejuízos à população. Com base nessa situação hipotética,
julgue os itens que se seguem. Uma vez instaurado o processo administrativo disciplinar para apuração da infração, o servidor poderá ser afastado de suas funções, por até sessenta dias, sem direito à remuneração
do cargo.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: TC-DF
Suponha que um servidor público fiscal de obras do DF, no intuito de
prejudicar o governo, tenha determinado o embargo de uma obra de canalização de águas pluviais, sem que houvesse nenhuma irregularidade.
Em razão da paralisação, houve atraso na conclusão da obra, o que causou muitos prejuízos à população. Com base nessa situação hipotética,
julgue o item que se segue. Uma vez instaurado o processo administrativo disciplinar para apuração da infração, o servidor poderá ser afastado
de suas funções, por até sessenta dias, sem direito à remuneração do
cargo. Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2013 Banca: CESPE Órgão: STF
Com relação a dispositivos da Lei n.º 8.112/1990, julgue os itens a seguir.
Em se tratando de processo administrativo disciplinar, a autoridade instauradora pode, como medida cautelar e para que não haja interferências
na apuração da irregularidade, decretar o afastamento do servidor investigado, sem prejuízo da remuneração.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: SUFRAMA
Acerca de agentes administrativos, poderes administrativos, improbidade
administrativa e serviços públicos, julgue o item seguinte. Considere que
o Ministério Público Federal ajuíze ação de improbidade administrativa
contra determinado servidor, acusado de colaborar ativamente com uma
organização criminosa que agia junto a órgãos públicos. Nessa hipótese,
caso o servidor interfira nas investigações, a autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do cargo, sem prejuízo da remuneração.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servido
res públicos federais Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: Câmara dos De
putados
Considere que determinada autoridade tenha instaurado processo disciplinar para apurar denúncia que relata o cometimento de irregularidades
por servidor lotado no setor sob sua responsabilidade. Nessa situação,
como medida cautelar e a fim de evitar que o servidor denunciado influa
na apuração, a autoridade poderá afastá-lo do exercício do cargo durante
todo o curso do processo, sem prejuízo de sua remuneração. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2015 Banca: CESPE Órgão: Telebras
Julgue o item que se segue acerca de improbidade administrativa. Como
a lei de improbidade administrativa tem abrangência nacional, não há nenhuma margem para o exercício da competência legislativa concorrente
e complementar por parte de estado da Federação. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Improbidade administrativa - Lei 8.429/92 Ano:
2015 Banca: CESPE Órgão: FUB
À luz do disposto na Constituição Federal de 1988 acerca da administração pública, julgue o item a seguir. A pretensão de se aplicar sanção ao
agente por ato de improbidade administrativa é imprescritível.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: CGE-PI
Julgue o item seguinte , referente à disposição da Lei n.º 9.784/1999 —
Lei do Processo Administrativo — e da Lei Complementar Estadual n.º
13/1994 — Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí. O
processo administrativo poderá iniciar-se de ofício ou em razão de requerimento do interessado.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MEC
Com base no entendimento jurisprudencial e na legislação federal que
rege o processo administrativo, julgue os itens Na ausência de legislação local específica, os demais entes da Federação devem aplicar as
normas previstas na lei federal, que regula o processo administrativo no
âmbito da administração pública federal direta e indireta.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
Com base no que dispõem a Lei n.º 9.784/1999, o Estatuto e o Regimento
Geral da UnB, julgue os itens que se seguem. Considere que, em um
processo administrativo, um servidor público federal tenha requerido a
concessão de vantagem pessoal. Considere, ainda, que a administração
tenha fixado prazo para que o interessado apresentasse os documentos
necessários à análise do pedido formulado e que esses documentos não
tenham sido entregues no prazo estipulado. Nessa situação, o processo
deverá ser arquivado.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
Com base no que dispõem as Leis n.º 8.112/1990 e n.º 9.784/1999, julgue o item que se segue. No âmbito do processo administrativo, o não
atendimento, por parte do interessado, de intimação regularmente oficializada pelo órgão competente, não impede o prosseguimento do processo administrativo. Todavia, não será mais garantido o direito da ampla
defesa ao interessado.
Certo ou Errado?
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GABARITO:Errado

Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2013
Banca: CESPE Órgão: TRT - 17ª Região (ES)
Considere que um servidor estável, tendo desrespeitado, na presença
dos seus colegas de serviço, uma ordem direta, pessoal e legítima de
seu superior hierárquico, abandone o cargo. Com base nessa situação
hipotética, julgue os itens subsecutivos.
Instaurado procedimento administrativo disciplinar para apurar a infração, caso o servidor, devidamente notificado, não apresente defesa no
prazo legal, ser-lhe-ão declarados os efeitos da revelia, reputando-se
como verdadeiros os fatos a ele imputados.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ICMBIO
Julgue os itens que se seguem, com base nas disposições da Lei n.º
8.112/1990 e da Lei n.º 9.784/1999. Considere que, ao conferir o conteúdo de requerimento apresentado por um cidadão ao ICMBio, o analista
responsável tenha recusado o recebimento do documento por ausência
de alguns dados. Nessa situação, é vedada à administração a recusa
imotivada do documento, cabendo ao servidor orientar o cidadão a suprir
as falhas.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Processo Administrativo Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: SUFRAMA
Considerando que uma empresa tenha solicitado à SUFRAMA a concessão de benefícios fiscais previstos em lei para as empresas da ZFMque
observassem o processo produtivo básico previsto em regulamento, julgue os itens abaixo. O princípio da inércia impede que a autoridade responsável pelo julgamento do pedido realize, por conta própria, diligência
não solicitada pela empresa, ainda que necessária para a comprovação
do direito. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2013
Banca: CESPE Órgão: TRT - 17ª Região (ES)
A respeito do procedimento administrativo, do controle judicial da administração pública e da responsabilidade civil do Estado, julgue os itens
seguintes. O princípio da oficialidade impõe à autoridade administrativa
competente a obrigação de impulsionar os processos administrativos,
para resolver adequadamente as questões, podendo essa autoridade,
inclusive, produzir provas para proteger o interesse dos administrados.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: SUFRAMA
Considerando que uma empresa tenha solicitado à SUFRAMA a concessão de benefícios fiscais previstos em lei para as empresas da ZFM que
observassem o processo produtivo básico previsto em regulamento, julgue os itens abaixo. O princípio da inércia impede que a autoridade responsável pelo julgamento do pedido realize, por conta própria, diligência
não solicitada pela empresa, ainda que necessária para a comprovação
do direito.Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANATEL
No que se refere ao processo administrativo, julgue o próximo item. O
processo administrativo, a exemplo do processo judicial, observa, na prática de cada um de seus atos, o princípio da inércia, de modo que seu
desenvolvimento depende de constante provocação pelos interessados.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
No que se refere ao processo administrativo e à responsabilidade civil do
Estado, julgue os próximos itens. O princípio da oficialidade aplicável ao
processo administrativo reflete-se na adoção, pela administração, de formalidades legais que visem garantir a segurança jurídica do procedimento administrativo.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Servidor da Câmara dos Deputados formulou pedido administrativo em
novembro de 2013 requerendo a anulação de ato administrativo de
agosto de 2007, que lhe aplicou pena de suspensão de sessenta dias.
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Alegou cerceamento de defesa devido à ausência de defesa por advogado no processo originário. Sustentou, ainda, ilegalidade da oitiva de
testemunhas adicionais, nomeadas pelo presidente da comissão de processo administrativo disciplinar. O presidente, então, nomeou advogado
para acompanhar o trâmite do requerimento e defender, se necessário,
os seus procedimentos. O pedido de anulação da pena foi indeferido, sob
o argumento de prescrição. O servidor foi comunicado da decisão, intimado a recolher custas e honorários advocatícios e informado sobre a
necessidade de depósito prévio como condição de admissibilidade de
eventual recurso administrativo.
Considerando a lei e a jurisprudência acerca de processos administrativos, julgue os itens a seguir, a partir da situação hipotética acima.
Não há ilegalidade na conduta do presidente da comissão de nomear
testemunhas de ofício para comprovação dos fatos apurados em processo administrativo. Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
No que se refere ao processo administrativo e à responsabilidade civil do
Estado, julgue os próximos itens. Caso, tendo pleiteado determinado benefício, o administrado não consiga juntar as provas necessárias para a
concessão de seu pedido, o administrador, não estando obrigado a aterse somente às provas juntadas pelo administrado, poderá buscar elementos e realizar todas as diligências necessárias à elucidação dos fatos. Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: FUB
Considerando o disposto na Lei n.º 9.784/1999, julgue os itens a subsequentes. Constitui exemplo do princípio da impulsão a possibilidade de a
autoridade recorrida conferir, sem o requerimento da parte interessada,
efeito suspensivo ao recurso, quando houver receio de prejuízo de difícil
ou incerta reparação decorrente da execução da decisão.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANATEL
Cláudio requereu à ANATEL a revogação de autorização para a instalação de antena de telefonia móvel na região em que mora, sob o argumento de que a área onde o equipamento será instalado é densamente
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povoada e a antena emite radiação nociva à saúde da população local. Considerando essa situação hipotética, julgue o item que se segue.Ainda que Cláudio desista do requerimento, a ANATEL pode, existindo interesse público, dar prosseguimento ao processo.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MDIC
Acerca de improbidade administrativa, processo administrativo e licitações, julgue os itens a seguir. Em razão da simetria com o processo
judicial, vigora, no processo administrativo, o princípio do formalismo procedimental, em que se afasta a flexibilização na tramitação do processo
para evitar os arbítrios das autoridades e garantir a legitimidade das decisões administrativas.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
Com base no que dispõem as Leis n.º 8.112/1990 e n.º 9.784/1999, julgue o item que se segue. O princípio da motivação deve nortear a administração pública na prática dos seus atos. Por essa razão, o administrador, com o fim de propiciar segurança, deve adotar, nos processos administrativos, formas e procedimentos complexos, com várias etapas e verificações. Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
Com base no que dispõem a Lei n.º 9.784/1999, o Estatuto e o Regimento
Geral da UnB, julgue os itens que se seguem. Como decorrência dos
princípios da legalidade e da segurança jurídica, é correto afirmar que os
processos administrativos regidos pela Lei n.º 9.784/1999 devem, em regra, guardar estrita correspondência com as formas estabelecidas para
cada espécie processual, podendo a lei, em determinadas hipóteses, dispensar essa exigência.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2013
Banca: CESPE Órgão: FUNASA
Julgue o item a seguir com relação aos atos administrativos, ao processo
administrativo e aos poderes administrativos. Em razão da incidência das
garantias constitucionais, vige no processo administrativo o princípio da
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verdade formal, isto é, as decisões em processo administrativo devem
limitar-se ao que as partes demonstrarem no procedimento, evitando-se
decisões arbitrárias.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Servidor da Câmara dos Deputados formulou pedido administrativo em
novembro de 2013 requerendo a anulação de ato administrativo de
agosto de 2007, que lhe aplicou pena de suspensão de sessenta dias.
Alegou cerceamento de defesa devido à ausência de defesa por advogado no processo originário. Sustentou, ainda, ilegalidade da oitiva de
testemunhas adicionais, nomeadas pelo presidente da comissão de processo administrativo disciplinar. O presidente, então, nomeou advogado
para acompanhar o trâmite do requerimento e defender, se necessário,
os seus procedimentos. O pedido de anulação da pena foi indeferido, sob
o argumento de prescrição. O servidor foi comunicado da decisão, intimado a recolher custas e honorários advocatícios e informado sobre a
necessidade de depósito prévio como condição de admissibilidade de
eventual recurso administrativo. Considerando a lei e a jurisprudência
acerca de processos administrativos, julgue os itens a seguir, a partir da
situação hipotética acima.Nesse caso, é inviável a aplicação do princípio
da sucumbência.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MEC
De acordo com a lei do processo administrativo federal, autoridade é
qualquer servidor ou agente público dotado de poder de decisão. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MEC
É garantido ao administrado o direito de ter ciência da tramitação de processo administrativo em que tenha a condição de interessado, podendo
a intimação se dar por via postal com aviso de recebimento, telegrama
ou qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: CADE
Com relação ao direito administrativo, julgue o item seguinte. Considere
que, em auditoria para a verificação da regularidade da concessão de
determinado direito, tenha sido constatado que alguns administrados foram injustamente excluídos. Nessa hipótese, em se tratando de interesses individuais, o processo administrativo para a extensão de tal direito
só poderá ser iniciado após provocação da parte interessada.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MEC
A respeito do processo administrativo, julgue os seguintes itens. Embora
estabelecido na legislação brasileira o dever de a administração adotar
formas mais simples para instauração de processos administrativos, determinadas informações são necessárias para o requerimento escrito inicial do interessado na abertura do processo administrativo, como, por
exemplo, a obrigatoriedade de indicação do domicílio do requerente ou
do local para recebimento de comunicações. Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANTAQ
Acerca de prescrição, representação e reclamação administrativas, julgue o item subsecutivo. Qualquer pessoa poderá interpor reclamação
contra ato de servidor público, independentemente de haver interesse
direto no ato ou outras vias recursais à disposição.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANATEL
No que se refere ao processo administrativo, julgue o próximo item. É
legitimado como interessado o terceiro que não tenha dado ensejo à instauração de processo administrativo, mas que possua direito suscetível
de ser afetado pelo seu julgamento.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TRE-GO
Durante a realização de escavações para a expansão de obra de metrô,
de responsabilidade do governo federal, ocorreu acidente que resultou
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na abertura de imensa cratera em área residencial e consequente desmoronamento de um edifício com soterramento de veículos. Os particulares prejudicados pretendem formular pedidos de ressarcimento junto à
administração pública. Considerando essa situação hipotética e as regras contidas na Lei n.º 9.784/1999, julgue os item que se segue.Se não
houver preceito legal em sentido contrário, os pedidos dos interessados
podem ser reunidos em um único requerimento, desde que tenham conteúdo e ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TJ-DFT
Com relação ao processo administrativo e à improbidade administrativa,
julgue o item subsequente. Estará impedido de atuar em processo administrativo instaurado pelo TJDFT o analista judiciário que estiver litigando
judicialmente com primo do interessado no processo. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
No que tange à improbidade administrativa e ao processo administrativo
federal, julgue o seguinte item. O servidor que estiver litigando judicialmente com o titular de algum direito em processo administrativo ficará
impedido de atuar no feito.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MEC
Os princípios constitucionais da igualdade e da impessoalidade impedem
o tratamento prioritário no processo administrativo no qual figure como
parte ou interessada pessoa maior de sessenta anos de idade
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-SC
O Tribunal de Contas de determinado estado da Federação, ao analisar
as contas prestadas anualmente pelo governador do estado, verificou
que empresa de publicidade foi contratada, mediante inexigibilidade de
licitação, para divulgar ações do governo. Na campanha publicitária pro-
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movida pela empresa contratada, constavam nomes, símbolos e imagens que promoviam a figura do governador, que, em razão destes fatos,
foi intimado por Whatsapp para apresentar defesa. Na data de visualização da intimação, a referida autoridade encaminhou resposta, via Whatsapp, declarando-se ciente. Ao final do procedimento, o Tribunal de Contas não acolheu a defesa do governador e julgou irregular a prestação de
contas. A partir da situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.Dado o teor da campanha publicitária, é correto inferir que, na situação, se configurou ofensa aos princípios da impessoalidade e da moralidade.É nula a intimação do governador, por ser obrigatório que seja feita
por ciência no processo, via telegrama ou por via postal com aviso de
recebimento.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: TC-DF
Com base nas disposições da Lei n.º 8.429/1992 e da Lei n.º 9.784/1999,
julgue o item a seguir. Nos processos administrativos, as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, no entanto o comparecimento do administrado supre sua falta ou sua irregularidade.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: FUB
Com base nas disposições das Leis n.os 9.784/1999 e 8.429/1992, julgue os itens subsequentes. Considere que a administração pública tenha
enviado a determinado cidadão intimação, por via postal, para endereço
diverso daquele constante em seus cadastros. Nessa situação, caso a
intimação seja devolvida em razão de não ter sido localizado o interessado, a autoridade administrativa deverá renovar o ato, sob pena de nulidade, ainda que o interessado compareça espontaneamente.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
Julgue os próximos itens, a respeito de processo administrativo. Em um
processo administrativo, a fase de instrução é o momento em que se
conclui o processo e se passam as orientações finais que deverão ser
consideradas pela administração pública.
Certo ou Errado?
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GABARITO:Errado
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-PA
Julgue o item que se segue, a respeito de responsabilidade civil, indenização, dano moral e dano material. O município que for condenado a
indenizar particular por dano causado por servidor público municipal poderá cobrar regressivamente do servidor o valor da condenação, desde
que ele tenha agido com dolo ou culpa e na qualidade de servidor público
municipal.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
Julgue os próximos itens, a respeito de processo administrativo. Em função do princípio da publicidade, impõe-se que a administração pública
prove a inexistência dos fatos alegados pelo servidor público no processo
administrativo.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANTAQ
Com relação aos recursos de administração, ao controle da atividade financeira do Estado, à lei de improbidade administrativa e à prescrição
administrativa, julgue o item subsecutivo. O recurso administrativo é
uma forma de petição inadequada para iniciar processos de interesses
do administrado, nos casos em que se requeira da administração a concessão de direitos de natureza personalíssima.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANATEL
Cláudio requereu à ANATEL a revogação de autorização para a instalação de antena de telefonia móvel na região em que mora, sob o argumento de que a área onde o equipamento será instalado é densamente
povoada e a antena emite radiação nociva à saúde da população local. Considerando essa situação hipotética, julgue o item que se segue.Caso seja negado o pedido de Cláudio, os demais moradores da localidade onde será instalada a antena são legitimados para apresentar
recurso contra a decisão.
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Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TRE-GO
Durante a realização de escavações para a expansão de obra de metrô,
de responsabilidade do governo federal, ocorreu acidente que resultou
na abertura de imensa cratera em área residencial e consequente desmoronamento de um edifício com soterramento de veículos. Os particulares prejudicados pretendem formular pedidos de ressarcimento junto à
administração pública. Considerando essa situação hipotética e as regras contidas na Lei n.º 9.784/1999, julgue os item que se segue.O prazo
para a interposição de recurso administrativo contra eventual decisão denegatória dos pedidos de ressarcimento é de 15 dias, contados a partir
da data da intimação do interessado.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-PA
Com fundamento nos conceitos e na legislação a respeito de controle na
administração pública, julgue o item a seguir. Recursos administrativos
constituem meios hábeis para propiciar o reexame de decisão interna de
um órgão da administração por órgão correspondente de outro Poder ou
de outra esfera.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: SUFRAMA
Considerando que uma empresa tenha solicitado à SUFRAMA a concessão de benefícios fiscais previstos em lei para as empresas da ZFM que
observassem o processo produtivo básico previsto em regulamento, julgue os itens abaixo. Em caso de indeferimento do pedido da empresa,
caberá recurso administrativo, que será dirigido à autoridade que proferiu
a decisão. Se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, a autoridade o
encaminhará à autoridade superior.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: SUFRAMA
Considerando que uma empresa tenha solicitado à SUFRAMA a concessão de benefícios fiscais previstos em lei para as empresas da ZFM que
observassem o processo produtivo básico previsto em regulamento, julgue os itens abaixo. Em caso de indeferimento do pedido da empresa,
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caberá recurso administrativo, que será dirigido à autoridade que proferiu
a decisão. Se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, a autoridade o
encaminhará à autoridade superior.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: TCE-SC
Com base na doutrina e nas normas de direito administrativo, julgue o
item que se segue. Situação hipotética: Dez anos após a data em que
deveria ter ocorrido o primeiro pagamento de vantagem pecuniária a que
José fazia jus, ele apresentou requerimento administrativo ao chefe do
setor de recursos humanos solicitando o pagamento de tal vantagem. O
pedido foi indeferido sob o fundamento de ocorrência da prescrição.
José, então, apresentou recurso. Assertiva: Nesse caso, o chefe do setor
de recursos humanos tem o prazo de cinco dias para reconsiderar a decisão; caso não o faça, deverá encaminhar o recurso ao seu superior
hierárquico.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TCU
Julgue o item seguinte , relativo ao ato administrativo. Eventuais recursos contra decisão emanada em processo administrativo devem ser
dirigidos à autoridade que a tiver proferido, que tem poder para realizar
juízo de retratação e reconsiderar a decisão.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANTAQ
No que se refere ao controle da administração pública, à improbidade
administrativa e ao processo administrativo, julgue o item subsequente. Cabe recurso, pela parte interessada, das decisões administrativas, dirigido à autoridade que ocupe grau hierárquico superior ao daquela que tenha proferido a decisão.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TRE-GO
Acerca dos atos administrativos e do processo administrativo sob o regime da Lei n.º 9.784/1999, julgue os item a seguir. Conforme expressa
disposição da Lei n.º 9.784/1999, se ocorrer equivocada interposição de
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recurso administrativo perante autoridade incompetente, será indicada
ao recorrente a autoridade competente e devolvido o prazo recursal.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TJ-DFT
Com base no disposto na Lei n.º 8.112/1990, julgue o item a seguir. Em
razão do atributo da autoexecutoriedade dos atos administrativos, é possível a execução dos efeitos da pena imposta a servidor público antes do
trânsito em julgado da decisão condenatória em processo administrativo
disciplinar, ou seja, ainda que esteja pendente julgamento de recurso administrativo.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: STJ
Acerca do processo administrativo e da improbidade administrativa, julgue o item que se segue. Em regra, os recursos administrativos, quando
interpostos pelos interessados, têm efeito suspensivo.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Controle da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Polícia Federal
Julgue o item a seguir, no que concerne aos atos administrativos e ao
controle da administração pública. Recursos administrativos são todos os
meios utilizáveis pelos administrados para provocar o reexame do ato
administrativo pela administração pública e, pelo fato de o processo administrativo ter impulsão de ofício, tais recursos não podem ter efeito suspensivo em hipótese alguma.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MEC
Com base na disciplina legal e na doutrina nacional acerca dos atos e
processos administrativos, julgue os próximos itens. O recurso administrativo, em regra, apresenta efeito devolutivo, admitindo, excepcionalmente, efeito suspensivo.
Certo ou Errado?
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GABARITO:Certo

Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANTAQ
No que se refere ao controle da administração pública, à improbidade
administrativa e ao processo administrativo, julgue o item subsequente. As decisões das agências reguladoras federais estão sujeitas à
revisão ministerial, inclusive por meio de recurso hierárquico impróprio.
·
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Parcerias público-privadas Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: MPOG
Considerando que uma das formas de prestação de serviços públicos é
a parceria público-privada (PPP), julgue o item a seguir. Após a edição
da lei que instituiu normas gerais para licitação e contratação de PPP no
âmbito dos poderes da União, dos estados, dos municípios e do Distrito
Federal, passou a haver três modalidades de concessão: patrocinada,
administrativa e comum.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: SUFRAMA
Com base nas disposições da Lei n.° 8.112/1990, julgue o item a seguir.
Considerando que o trabalho seja fundamental para a dignidade da pessoa humana, é correto afirmar que a acumulação de cargos públicos é
regra na legislação brasileira, devendo-se observar apenas a compatibilidade de horários.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: FUB
A respeito dos poderes da administração pública, julgue o item a seguir.
Pelo poder hierárquico, são possíveis a apuração de faltas funcionais e
a aplicação de punições ao agente infrator.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: FUB
Acerca dos poderes administrativos, julgue o item que se segue. O âmbito de incidência do poder disciplinar da administração pública está restrito aos servidores públicos.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: FUB
Acerca dos poderes administrativos, julgue o item que se segue. O exercício do poder de polícia é delegável a pessoas jurídicas de direito privado. Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: MPU
A respeito dos cargos e funções públicas, julgue o item que se segue. A
função pública compreende o conjunto de atribuições conferidas aos servidores ocupantes de cargo efetivo, razão por que não é exercida por
servidores temporários.
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão: MPU
Julgue
o item subsequente, relativos aos tributos e às suas respectivas competências. O valor cobrado por empresa pública concessionária de serviço
público de fornecimento de energia elétrica é considerado como preço
privado.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: CGE-PI
À luz das disposições contidas na Lei de Licitações — Lei n.º 8.666/1993
— e na Lei dos Pregões — Lei n.º 10.520/2002 —, julgue o item que se
segue. A equipe de apoio do pregão será integrada exclusivamente por
servidores ocupantes de cargo efetivo na administração, pertencentes ao
quadro permanente do respectivo órgão público.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE
Órgão:
FUB
Em relação às disposições da Lei de Licitações e Contratos, julgue o item
subsecutivo. Dentro do contexto da Lei de Licitações, o projeto básico é
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entendido como o conjunto de elementos necessários suficientes e precisos, de forma a possibilitar a avaliação do custo da obra e a definição
dos métodos e do prazo de execução. ·
Certo ou ·
Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: TRE-GO
Julgue o item que se segue, referentes aos poderes da administração
pública. Poder disciplinar é aquele que permite à administração pública
disciplinar, de forma concreta, a aplicação de leis gerais e abstratas.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Polícia Federal
No que se refere a organização administrativa e a agentes públicos, julgue o item a seguir. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, se determinado concurso público destinar-se ao provimento de duas
vagas, não será possível que uma dessas vagas seja destinada exclusivamente a pessoa portadora de necessidades especiais.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: MEC
Com base nas Leis n.º 8.112/1990 e n.º 8.429/1992, julgue o item a seguir. A acumulação lícita de um cargo efetivo com um cargo comissionado é possível, desde que declarada a compatibilidade de horário e local do exercício de ambos os cargos. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TRE-GO
Acerca do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, cada
um do próximo item apresenta uma situação hipotética, seguida de uma
assertiva a ser julgada. Flávia, analista judiciária do TRE/GO, acumula
licitamente o cargo de analista e um cargo de professora na rede pública
de ensino em Goiânia. Por sua competência, foi convidada a ocupar
cargo em comissão no governo estadual de Goiás. Nesse caso, para
ocupar o cargo em comissão, Flávia deve afastar-se dos dois cargos efetivos.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
300

Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: FUB
Com base na lei n.º 8.112/1990 e em outros dispositivos que tratem dos
direitos, dos deveres e das responsabilidades dos servidores públicos
civis, julgue o item que segue. O servidor que ocupa cargo em comissão
ou função de confiança submete-se ao regime integral de dedicação ao
serviço e pode ser convocado sempre que houver interesse da administração.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: PGE-BA
Sendo a culpa exclusiva da vítima, não se configura a responsabilidade
civil do Estado, que é objetiva e embasada na teoria do risco administrativo. Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANTAQ
Em relação à organização administrativa do Estado brasileiro, julgue o
item a seguir. Embora as autarquias não estejam hierarquicamente subordinadas à administração pública direta, seus bens são impenhoráveis
e seus servidores estão sujeitos à vedação de acumulação de cargos e
funções públicas. Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TCU
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 ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2013
Banca: CESPE Órgão: TRT - 17ª Região (ES)
Considerando a disciplina constitucional relativa à administração pública,
julgue os itens subsequentes. De acordo com a CF, é possível a percepção simultânea de proventos de aposentadoria — decorrentes do regime
estatutário ou do regime geral de previdência — com as remunerações
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de cargo em comissão ou de cargos que sejam acumuláveis para o servidor em atividade.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANTAQ
Com relação aos agentes públicos, julgue os itens a seguir. Em inquérito
administrativo instaurado contra servidor, é dispensável a observância do
contraditório e da ampla defesa por constituir fase prévia e inquisitiva do
processo administrativo disciplinar.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
No que se refere ao processo administrativo e à responsabilidade civil do
Estado, julgue os próximos itens. Considere que um particular que dirigia
seu veículo em alta velocidade e sob efeito de álcool tenha falecido depois de colidir com um veículo oficial da Câmara dos Deputados que se
encontrava estacionado em local permitido. Nessa situação, o Estado
não será responsabilizado, uma vez que a colisão resultou de culpa exclusiva da vítima.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: SUFRAMA
Julgue o item que se segue, relativos aos agentes públicos, aos poderes
administrativos e à responsabilidade civil do Estado. O direito pátrio adotou a responsabilidade objetiva do Estado, sob a modalidade “risco administrativo”. Assim, a culpa exclusiva da vítima é capaz de excluir a responsabilidade do Estado, e a culpa concorrente atenua o valor da indenização devida.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Princípios da Administração Pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: FUB
A administração pública é regida por princípios fundamentais que atingem todos os entes da Federação: União, estados, municípios e o Distrito
Federal. Com relação a esse assunto, julgue o item subsecutivo. A pretexto de atuar eficientemente, é possível que a administração pratique
atos não previstos na legislação.
Certo ou Errado?
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GABARITO:Errado

Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: FUB
Julgue o item subsecutivo, de acordo com os princípios que compõem o
direito administrativo brasileiro. O agente público só poderá agir quando
houver lei que autorize a prática de determinado ato.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: FUB
A administração pública é regida por princípios fundamentais que atingem todos os entes da Federação: União, estados, municípios e o Distrito
Federal. Com relação a esse assunto, julgue o item subsecutivo. O princípio da legalidade limita a atuação do Estado à legislação existente.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: TRE-GO
No que se refere ao regime jurídico-administrativo brasileiro e aos princípios regentes da administração pública, julgue o próximo item. Por força
do princípio da legalidade, o administrador público tem sua atuação limitada ao que estabelece a lei, aspecto que o difere do particular, a quem
tudo se permite se não houver proibição legal. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
A respeito dos princípios administrativos, julgue os próximos itens. O
princípio da legalidade implica dispor o administrador público no exercício
de seu munus de espaço decisório de estrita circunscrição permissiva da
lei em vigor, conforme ocorre com agentes particulares e árbitros comerciais. Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Regime jurídico administrativo Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Caixa
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Em relação à organização administrativa do estado brasileiro e aos princípios administrativos, julgue os itens a seguir Dado o princípio da legalidade, os agentes públicos devem, além de observar os preceitos contidos nas leis em sentido estrito, atuar em conformidade com outros instrumentos normativos existentes no ordenamento jurídico nacional. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-PA
Acerca das normas para licitações e contratos da administração pública,
julgue o item subsequente. De acordo com a legislação vigente, é permitida, conforme o tamanho do contrato, a criação de novas modalidades
de licitação ou a implantação de processos licitatórios mistos e adaptados.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-PA
No que concerne às licitações públicas, julgue o item subsecutivo. No
pregão, uma vez declarado o licitante vencedor, qualquer pessoa, ainda
que não tenha participado da licitação, tem o direito de manifestar motivadamente a intenção de recorrer por motivo de nulidade procedimental.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-PA
No que concerne às licitações públicas, julgue o item subsecutivo. É defeso celebrar convênios e contratos de repasse entre órgãos e entidades
da administração pública federal, hipótese em que deverá ser observada
a realização do instrumento de execução descentralizada.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: TCE-SC
Nessa tabela, consta o resultado final do processo de licitação pelo tipo
técnica e preço para elaboração de um projeto de engenharia, em que a
pontuação técnica mínima exigida das empresas era de 50 pontos. A
partir das informações da tabela, julgue o item subsecutivo de acordo
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com o disposto na Lei n.º 8.666/1993. O tipo de licitação adotado na situação em apreço está adequado, já que o objeto do contrato consiste
em serviço de natureza predominantemente intelectual.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: DPU
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 ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2016 Banca:
CESPE Órgão: DPU
Tendo como referência as normas do direito administrativo, julgue o próximo item. Constitui manifestação do poder disciplinar da administração
pública a aplicação de sanção a sociedade empresarial no âmbito de
contrato administrativo.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2016
Banca: CESPE Órgão: DPU
Em relação à administração pública direta e indireta e às funções administrativas, julgue o item a seguir. A criação de autarquia federal depende
de edição de lei complementar.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TJ-DFT
Acerca das responsabilidades e penalidades do servidor público, julgue
o item que se segue. O servidor não efetivo que ocupe cargo em comissão será demitido do cargo nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão.
Certo ou Errado?
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GABARITO:Errado

Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: TJ-DFT
Julgue o próximo item, em relação ao poder de polícia, à desapropriação
e aos serviços públicos. O STF entende ser constitucional a atribuição,
pelo município, do exercício do poder de polícia de trânsito a guardas municipais, inclusive no que se refere à imposição de sanções administrativas legalmente previstas.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Intervenção do estado na propriedade Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TJ-DFT
A respeito das sociedades de economia mista, da convalidação de atos
administrativos, da concessão de serviços públicos e da desapropriação,
julgue o item a seguir. A União poderá desapropriar, por utilidade pública,
bem do Distrito Federal, desde que o faça mediante decreto e indenização prévia. Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Intervenção do estado na propriedade Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: TJ-DFT
No que diz respeito à rescisão de contrato administrativo, ao tombamento
e à responsabilidade do Estado, julgue o próximo item. Os patrimônios
tombados de estado da Federação ou de pessoa jurídica de direito privado tornar-se-ão inalienáveis.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: AGU
A propósito das licitações, dos contratos, dos convênios e do sistema de
registro de preços, julgue o item a seguir com base nas orientações normativas da AGU. Se, em procedimento licitatório na modalidade convite deflagrado pela União, não se apresentarem interessados, e se esse
procedimento não puder ser repetido sem prejuízo para a administração,
ele poderá ser dispensado, mantidas, nesse caso, todas as condições
preestabelecidas. Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: STJ
A respeito da administração pública direta e indireta e de atos administrativos, julgue o item a seguir. A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado em decorrência de inabilitação em
estágio probatório relativo a outro cargo.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: STJ
Ainda a respeito do tema contratação pública e licitações, julgue o item a
seguir. Por não haver margem para autotutela na licitação, somente decisão judicial com trânsito em julgado poderá validar a decisão administrativa que anular o certame licitatório.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: STJ
A respeito da organização administrativa do Estado e do ato administrativo, julgue o item a seguir. Os agentes putativos são aqueles que praticam e executam atos e atividades em situações de emergência e em
colaboração com o poder público como se fossem agentes estatais.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Atos Administrativos Ano: 2015 Banca: CESPE
Órgão: STJ
No tocante aos poderes administrativos, julgue o seguinte item. O desvio
de finalidade é uma espécie de abuso de poder em que o agente público,
apesar de agir dentro dos limites de sua competência, pratica determinado ato com objetivo diverso daquele pautado pelo interesse público.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: STJ
Acerca do processo administrativo e da improbidade administrativa, julgue o item que se segue. Admite-se, em caráter excepcional, a avocação
definitiva de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior.
Certo ou Errado?
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GABARITO:Errado

Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: MPOG
Julgue o item seguinte, relativo às licitações de obras públicas. É permitida a licitação de uma obra pública com a utilização do projeto básico,
podendo, no interesse da administração, o projeto executivo ser desenvolvido concomitantemente à execução do empreendimento.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2015
Banca: CESPE Órgão: MPOG
A respeito da administração pública indireta, julgue o item a seguir. A
administração pública indireta, na esfera federal, compreende as entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público e privado, as
quais mantêm relação de subordinação e controle hierárquico com os
ministérios com os quais guardam pertinência.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2015 Banca:
CESPE Órgão: MPOG
Considerando os poderes regulamentar, disciplinar e hierárquico da administração pública, julgue o seguinte item. A administração, quando
aplica sanção administrativa a uma pessoa que descumpre as normas
de vigilância sanitária, atua no exercício do poder disciplinar, que se baseia na ideia de supremacia geral e se dirige a todos os administrados
de forma indistinta
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Polícia Federal
Acerca dos poderes administrativos e da responsabilidade civil do Estado, julgue item que se segue. A aplicação de sanção administrativa
contra concessionária de serviço público decorre do exercício do poder
disciplinar. Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
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Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANTAQ
Em relação aos atos administrativos, aos agentes públicos, aos poderes
administrativos e à responsabilidade do Estado, julgue o item que se segue. O ato de delegação de competência, revogável a qualquer tempo
pela autoridade delegante, decorre do poder administrativo hierárquico.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: ANTAQ
Acerca dos órgãos reguladores no Brasil, julgue o item a seguir. Cabe às
agências reguladoras, concebidas a partir da década de 1990, regular a
oferta de serviços providos por empreendedores públicos e privados, assim como implantar as políticas e diretrizes do governo federal direcionadas a seus respectivos setores de atuação.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Contratos Administrativos Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: ANATEL
No que se refere ao disposto na Lei n.º 8.666/1993, julgue o próximo item.
O prazo de vigência de qualquer contrato administrativo é determinado e
adstrito à existência de créditos orçamentários. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: TJ-SE
No tocante aos atos e aos poderes administrativos, julgue os próximos
itens. No exercício do poder administrativo disciplinar, a administração
pode aplicar punições aos particulares que cometam infrações, independentemente de estes se sujeitarem às regras do regime administrativo.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: TC-DF
No que se refere ao ato administrativo, julgue os itens que se seguem.
Caso determinado servidor, no exercício de sua competência delegada,
edite ato com vício sanável, a autoridade delegante poderá avocar a competência e convalidar o ato administrativo, independentemente da edição
de novo ato normativo.
Certo ou Errado?
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GABARITO:Certo
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: ICMBIO
Acerca do regime dos servidores públicos federais, julgue os itens de 23
a 25. O servidor beneficiado por afastamento para realizar programa de
mestrado ou de doutorado no país deverá permanecer no exercício de
suas funções após seu retorno por período igual ao do afastamento concedido, ficando impedido de solicitar exoneração ou aposentadoria antes
de cumprido o período de permanência no exercício de sua função.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: ICMBIO
No que diz respeito à legislação administrativa, julgue os itens subsecutivos. Os atos administrativos internos são destinados a produzirem efeitos sobre os órgãos e os agentes da administração pública que os expediram.Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: TC-DF
Considere que, durante uma fiscalização, fiscais do DF tenham encontrado alimentos com prazo de validade expirado na geladeira de um restaurante. Diante da ocorrência, lavraram auto de infração, aplicaram
multa e apreenderam esses alimentos. Com base na situação hipotética
apresentada, julgue os itens subsecutivos. Se a aplicação da multa for
indevida, a administração tem o poder de anulá-la, de ofício, independentemente de provocação do interessado
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: TC-DF
Acerca do processo administrativo, julgue o próximo item, conforme disposições da Lei n.º 9.784/1999. Um órgão administrativo somente em
caráter excepcional e temporário poderá avocar a competência de outros
órgãos, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
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Direito Administrativo Organização da administração pública Ano: 2014
Banca:
CESPE
Órgão:
Câmara
dos
Deputados
No que diz respeito a convênio, a consórcio público e a parceria públicoprivada (PPP), julgue o item que se segue . Duas entidades federativas
podem instituir uma pessoa jurídica autônoma, que materializará a criação de um consórcio. ·
Certo
ou ·
Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
A respeito do regime jurídico administrativo, julgue o item a seguir. O Estado, no exercício do seu poder de polícia, tem a prerrogativa de aplicar
multas sempre que houver situação grave de urgência, em face da gravidade da lesão provocada e para evitar a perpetuação da atividade lesiva.
Certo ou Errado?
GABARITO:Errado
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: Câmara dos Deputados
Quando a lei estabelece a obrigatoriedade de emissão de parecer, a autoridade à qual esse parecer é destinado fica adstrita às suas conclusões,
sob pena de responsabilidade.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados
Há exigibilidade de taxas em razão do efetivo exercício do poder de polícia. Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: Caixa
Julgue os itens a seguir, referentes a serviços públicos, concessões, permissões e autorizações públicas. A autorização de serviço público consiste em ato unilateral, discricionário e precário, por meio do qual se delega um serviço público a um autorizatário, que o explorará, predominantemente, em benefício próprio · Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Responsabilidade civil do estado Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MTE
Julgue os itens a seguir acerca da responsabilidade civil do Estado e do
Regime Jurídico Administrativo. A força maior, a culpa concorrente da
vítima e a culpa de terceiro são consideradas causas excludentes da responsabilidade civil extracontratual objetiva do Estado.
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Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Decreto nº 6.170-2007 - Transferência de Recursos da União mediante Convênios e Contratos de Repasse Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: MTE
Julgue os itens a seguir, relativos às disposições do Decreto n.º
6.170/2007 e da Portaria Interministerial n.º 507/2011, que dispõem sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante
convênios e contratos de repasse. No caso de a União firmar convênio
com determinado município, o chefe do Executivo municipal deverá participar como interveniente no instrumento a ser celebrado, independentemente de ter havido delegação de competência.
Certo ou Errado?
GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: MTE
No que se refere à Lei n.º 8.666/1993, julgue os itens subsequentes. Se
a administração necessita adquirir equipamentos que só podem ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, a
licitação é dispensada, pois cabe ao poder público ajuizar a conveniência
e oportunidade da dispensa.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Processo Administrativo - Lei 9.784/99 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: FUB
Considerando o disposto na Lei n.º 9.784/1999, julgue os itens a subsequentes. A autoridade superior, verificando a morosidade na adoção de
decisões pelo órgão hierarquicamente inferior, poderá, desde que motivadamente, avocar definitivamente a competência a ele atribuída. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: SUFRAMA
A respeito do direito administrativo, julgue o item subsecutivo. Se uma
secretaria de estado editar ato com vício sanável, que seja detectado
após a realização de auditoria interna, poderá haver a convalidação
desse ato com efeitos retroativos à data em que ele for praticado.
Certo ou Errado?
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GABARITO:Certo

Direito Administrativo Serviços Públicos Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: SUFRAMA
Acerca de agentes administrativos, poderes administrativos, improbidade
administrativa e serviços públicos, julgue o item seguinte. O serviço de
distribuição de gás encanado é um serviço público privativo do estadomembro; nesse sentido, sua execução se dá de forma exclusiva, de
modo que nenhum outro ente poderá exercê-la. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: SUFRAMA
Acerca de agentes administrativos, poderes administrativos, improbidade
administrativa e serviços públicos, julgue o item seguinte. No âmbito do
Poder Executivo, a prerrogativa de apurar as infrações e impor sanções
aos próprios servidores, independentemente de decisão judicial, decorre
diretamente do poder hierárquico, segundo o qual determinado servidor
pode ser demitido pela autoridade competente após o regular processo
administrativo disciplinar, por irregularidades cometidas no exercício do
cargo. Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: CADE
No que se refere aos agentes públicos, aos poderes administrativos e ao
controle da administração pública, julgue o item subsecutivo. Existem casos em que mesmo existindo lei específica sobre determinada matéria,
cumpre à administração criar mecanismos para aplicá-la. Nessas hipóteses, surge o poder regulamentar, que confere à administração a prerrogativa de editar atos gerais para alterar e complementar as leis. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: SUFRAMA
Considerando que, no interesse da administração, um servidor efetivo da
SUFRAMA tenha sido removido de ofício para outra localidade, julgue os
itens a seguir, considerando que CF corresponde à Constituição Federal
de 1988. Cabem à administração as despesas de transporte do servidor
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e de sua família para a nova localidade de exercício, incluídos os gastos
com passagem, bagagem e bens pessoais
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Licitações e Lei 8.666 de 1993. Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: Polícia Federal
Não há previsão legal para o estabelecimento, nos processos licitatórios,
de margem de preferência para bens e serviços com tecnologia desenvolvida no Brasil.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 Ano: 2014
Banca: CESPE Órgão: PGE-BA
Acerca do regime jurídico-administrativo e dos princípios jurídicos que
amparam a administração pública, julgue os itens seguintes. De acordo
com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), a administração pública está obrigada a nomear candidato aprovado em concurso
público dentro do número de vagas previsto no edital do certame, ressalvadas situações excepcionais dotadas das características de superveniência, imprevisibilidade e necessidade.
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
Direito Administrativo Servidores Públicos Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: PGE-BA
O
ato de exoneração do ocupante de cargo em comissão deve ser fundamentado, sob pena de invalidade por violação do elemento obrigatório a
todo ato administrativo: o motivo.
Certo ou Errado?

GABARITO:Errado
Direito Administrativo Poderes da Administração Ano: 2014 Banca:
CESPE Órgão: PGE-BA
Suponha que, em razão de antiga inimizade política, o prefeito do município X desaproprie área que pertencia a Cleide, alegando interesse social na construção de uma escola de primeiro grau. Nessa situação hipotética, a conduta do prefeito caracteriza desvio de poder.
Certo ou Errado?

GABARITO:certo
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Direito Administrativo Atos administrativos Ano: 2014 Banca: CESPE
Órgão: PGE-BA
Incorre em vício de forma a edição, pelo chefe do Executivo, de portaria
por meio da qual se declare de utilidade pública um imóvel, para fins de
desapropriação, quando a lei exigir decreto. ·
Certo ou Errado?

GABARITO:Certo
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