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AVISO: O texto abaixo, para o pedido de recurso, é meramente ilustrativo e não deve ser 
copiado. Serve para orientar a apresentação dos aspectos relevantes de correções de 
provas de concursos públicos. O conteúdo deve ser escrito com suas próprias palavras. 

Questão 59.

No que se refere ao controle da administração pública, julgue os itens seguintes. Contrato de 
direito privado firmado em igualdade de condições pela administração pública com particular 
não pode ser anulado unilateralmente.

FUNDAMENTOS PARA ALTERAÇÃO DE GABARITO: O gabarito preliminar considerou CERTA a 
alternativa. No entanto, é possível a anulação de contrato de direito privado celebrado pela 
Administração com particular, caso haja ilegalidade. A própria lei nº 8666/93, que trata, em 
regra, de contratos administrativos, prevê que “Art. 59. A declaração de nulidade do contrato 
administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, 
deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos”. O art. 62, § 3º prevê que essa regra 
da nulidade seja aplicada também “I - aos contratos de seguro, de financiamento, de locação 
em que o Poder Público seja locatário, e aos demais cujo conteúdo seja regido, predominante-
mente, por norma de direito privado”, ou seja, a contrato de direito privado celebrado entre a 
Administração e particular. Aliás, seria descabido que um contrato dessa natureza, celebrado 
de forma ilegal, por exemplo, não pudesse ser anulado. Portanto, requer a alteração do gabari-
to para ERRADO.
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Questão 61.

No que se refere ao controle da administração pública, julgue os itens seguintes. Controle 
interno se refere, sempre, a atos de natureza administrativa.

FUNDAMENTOS PARA ALTERAÇÃO DE GABARITO: O gabarito preliminar considerou a afirmati-
va CERTA. Entretanto, sabe-se que dentro de “Atos da Administração” (gênero), temos os “atos 
administrativos ou atos de natureza administrativa”, os “atos típicos de direito privado” e os 
“contratos administrativos”. O controle interno é aquele realizado dentro do mesmo Poder, 
sendo que pode ser realizado não apenas em relação a “atos administrativos”, mas também 
em relação a “contratos administrativos” e até mesmo em relação aos “atos típicos de direito 
privado”, caso haja ilegalidade. Portanto, o controle interno nem sempre se refere a “atos de 
natureza administrativa”, podendo se referir, também a “contratos administrativos” e até mes-
mo a “atos típicos de direito privado”. Portanto, requer a alteração do gabarito para ERRADO.


