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Princípios da Administração Pública
1) FCC - AJ TRT1/TRT 1/Apoio Especializado/Tecnologia da Informação/2014
A Administração pública está sujeita a observância de normas e princípios, alguns expressos, outros
implícitos. A instauração, instrução e decisão dos processos administrativos está sujeita a incidência de
princípios, tendo a Lei no 9784/99 elencado, de forma expressa, mais princípios do que a Constituição
Federal, no que concerne à atividade administrativa. Sobre a aplicação dos princípios mencionados nesses
Diplomas, tem-se que
a) os princípios do contraditório e da ampla defesa aplicam-se somente aos processos administrativos que
tratem de apuração de infrações disciplinares, vez que punidas com sanções mais severas.
b) o princípio da segurança jurídica impede o exercício da competência discricionária pela Administração
pública.
c) os princípios do interesse público e da eficiência admitem a derrogação de leis, quando houver meio
jurídico mais ágil ao atendimento da finalidade pública.
d) o princípio da motivação não se aplica aos processos administrativos quando tratarem de atos de im
probidade.
e) os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade podem incidir no exercício, pela Administração
pública, de competência discricionária.

Atos Administrativos
2) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015
Dentre os requisitos de validade do ato administrativo, alguns são de cunho geral, facilmente
identificáveis em todos os atos, outros nem tanto. A identificação de vícios nos elementos do ato
administrativo pode ensejar diferentes consequências, pois há ilegalidades insuperáveis. A motivação do
ato administrativo, por sua vez,
a) constitui indispensável elemento do ato administrativo, pois se consubstancia nos fatos que ensejaram
a prática do ato, representando verdadeira expressão dos princípios do contraditório e da ampla defesa,
sendo obrigatória em todos os atos administrativos, em maior ou menor extensão.
b) distingue-se do motivo, embora com ele esteja relacionada, pois consiste na explicitação do motivo −
pressuposto fático − e dos fundamentos da prática do ato, mas não constitui elemento do ato
administrativo.
c) é exigível somente quando houver disposição expressa de lei, interferência direta na esfera de direitos
dos administrados e quando se tratar da edição de atos administrativos decorrentes do poder normativo e
regulamentar da Administração.
d) prepondera sobre o vício quanto ao motivo, tanto de inexistência, quanto de inadequação, sempre que
a finalidade do ato, de interesse público, for atingida, independentemente de não ser o resultado
pretendido com aquele ato.
e) tanto quanto a finalidade, enquadram-se como elementos discricionários do ato administrativo, porque
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cabe ao administrador atender genericamente a finalidade de interesse público e explicitar as razões que o
levaram a tal, ainda que não seja exatamente o caminho e o resultado previstos na lei.
3) FCC - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2015
Não obstante a presunção de veracidade e de legitimidade de que são predicados os atos administrativos,
há vícios que podem eivá-los e, diante deles, as consequências podem ser diversas. MARIA SYLVIA
ZANELLA DI PIETRO, ao tratar dos vícios relativos aos atos administrativos, nos traz a seguinte lição:
Assim, haverá vício em relação (...) quando qualquer desses requisitos deixar de ser observado, o que
ocorrerá quando for: 1. Proibido pela lei; por exemplo: um Município que desaproprie bem imóvel da
União; 2. Diverso do previsto na lei para o caso sobre o qual incide; por exemplo: a autoridade aplica a
pena de suspensão, quando cabível a de repreensão 3. Impossível, porque os efeitos pretendidos são
irrealizáveis, de fato ou de direito; por exemplo: a nomeação para um cargo inexistente; (...) (Direito
Administrativo, 28ª edição. São Paulo, Atlas, p. 287). Adequada relação de identificação entre o vício
tratado pela autora e a consequência por ele imposta ao ato administrativo é aquela que trata de vício
quanto
a) ao objeto, que eiva de nulidade o ato, pois são atos insanáveis, na medida em que eventual correção do
objeto para hipótese legalmente prevista enseja a prática de ato distinto, não de convalidação.
b) à finalidade, que pode ser sanado, com a indicação de uma finalidade válida, ainda que não seja aquela
pretendida pela Administração.
c) à competência, que, em regra, não pode ser sanado, tendo em vista que a divisão de atribuições e
competências não admite delegação, salvo expressa disposição em contrário.
d) à forma, que não pode ser sanado em razão do princípio da formalidade que impera no processo
administrativo e que se presta a tutelar os direitos e garantias fundamentais dos administrados.
e) aos motivos, que podem ser sanados, desde que o resultado obtido seja legalmente previsto, pois é
possível conformar a motivação da prática do ato para atingimento daquela finalidade.
4) FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015
Os atos emanados no exercício da função administrativa possuem atributos que os distinguem dos demais
atos jurídicos. Nesse sentido, a Administração edita atos que constituem terceiros em obrigações,
independentemente da vontade destes. Referido atributo é chamado de
a) imperatividade, que após a constitucionalização do direito administrativo, que mitigou o poder
extroverso da Administração, exige para produção de efeitos a participação do Poder Judiciário.
b) imperatividade, que não está presente em todos os atos emanados pela Administração, mas apenas
naqueles que impõem obrigações.
c) autoexecutoriedade que está presente em todos os atos emanados pela Administração, em razão do
princípio da supremacia do interesse público sobre o privado.
d) autoexecutoriedade, que não está presente em todos os atos emanados pela Administração, mas
apenas nos que conferem direitos aos administrados, como, por exemplo, as licenças e autorizações.
e) presunção de legitimidade ou de veracidade, que encontra seu fundamento último na submissão da
Administração ao princípio da legalidade, o qual autoriza a produção de efeitos sem a participação do
Poder Judiciário.
5) FCC - AJ TRT2/TRT 2/Administrativa/2014
Ato normativo emanado do Poder Legislativo federal criou, junto aos quadros do Ministério da Saúde,
cargos de provimento efetivo autorizando seu preenchimento pela integração, no serviço público federal,
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de servidores públicos de Autarquia estadual da área da saúde que atuavam há muitos anos no serviço
público federal, em razão de acordo entre o Estado e a União. Os atos administrativos de provimento
pautados em referida norma legal
a) não são passíveis de anulação pelo judiciário, porque a exigência de concurso público se dá tão
somente para primeira investidura no serviço público.
b) são passíveis de revogação, por motivo de conveniência e oportunidade, mas não de anulação, isso
porque o administrador está adstrito ao princípio da legalidade que, na hipótese, fundamenta a
transposição funcional de um cargo a outro, mesmo que de esfera governamental distinta.
c) são passíveis de anulação pelo Poder Judiciário, porque têm por fundamento norma legal que ofende a
Constituição Federal; sendo igualmente inválidos todos os atos administrativos eventualmente praticados
por referidos servidores, que, por essa razão, não surtem efeitos.
d) não são passíveis de anulação porque se cuidam de provimento derivado, considerando que os
servidores mantinham vínculo anterior com a Administração pública de outra esfera governamental.
e) são passíveis de anulação pelo Poder Judiciário, porque têm por fundamento norma legal que malfere a
Constituição Federal, sendo, no entanto, válidos os atos administrativos eventualmente praticados por
referidos servidores, se por outra razão não forem viciados.
6) FCC - AJ TRT13/TRT 13/Apoio Especializado/Arquivologia/2014
A respeito dos atos administrativos, considere:
I. Apenas os atos discricionários são passíveis de revogação, mantidos os efeitos anteriormente
produzidos.
II. Os atos vinculados, quando eivados de vício de competência são passíveis de convalidação, salvo em
matérias de competência exclusiva.
III. Os atos vinculados podem ser anulados, retroagindo a anulação à data da edição do ato, ou revogados,
com efeitos a partir da revogação.
Está correto o que consta APENAS em
a) I e III.
b) I e II.
c) II e III.
d) I.
e) II.
7) FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/2015
Considere que determinada autoridade pública tenha concedido licença para funcionamento de um
estabelecimento comercial sem, contudo, atentar para o fato de que não estavam presentes os requisitos
legais para a concessão. Referido ato é passível de
a) revogação pela mesma autoridade que o praticou, indicando o vício de legalidade incorrido.
b) anulação pela própria Administração, com base no princípio da autotutela ou pelo Poder Judiciário me
diante provocação.
c) anulação pela autoridade superior àquela que praticou o ato, com base no poder de polícia
administrativa.
d) revogação, pela via judicial, por ofensa aos princípios básicos da Administração pública.
5
Todos os direitos reservados ao Master Juris. São proibidas a reprodução e
quaisquer outras formas de compartilhamento.

Direito do Trabalho
Cargo: TRT Analista
Banca: FCC

e) anulação, pela própria Administração, com base no princípio da discricionariedade administrativa.
8) FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, o que não impede, contudo,
que a Administração, utilizando-se de seu poder de revisão dos próprios atos, proceda à anulação ou
revogação dos mesmos, com variada margem de liberdade de decisão. No caso dos atos passíveis de
revogação existe, no mais das vezes, maior grau de discricionariedade, sem que se prescinda de
consistente motivação e interesse público para a tomada de decisão. No caso de vícios que ensejam a
anulação, a Administração pública possui, em regra, menor discricionariedade, o que não lhe dispensa da
observância de certas formalidades e garantias para proferir a decisão final. Dentre essas limitações ou
formalidades a que está adstrita a Administração pública para a anulação de seus atos administrativos,
destaca-se a
a) obrigatoriedade de submissão à prévia decisão judicial para anulação de atos administrativos dos quais
já tenham decorridos efeitos concretos e que venham a representar possível diminuição patrimonial para o
administrado.
b) necessidade de comunicação de servidores ativos ou inativos sobre redução de remuneração levada à
efeito em seus vencimentos, decorrente da alteração da forma de cálculo de gratificação, não sendo
obrigatório prévia garantia de contraditório e ampla defesa, em face da indisponibilidade e da supremacia
do interesse público.
c) possibilidade de anulação de atos administrativos cujos efeitos se exauriram, instaurando-se, contudo,
processo administrativo para reconstituição do status quo ante, com observância de contraditório e ampla
defesa para o caso de haver impacto financeiro para o administrado.
d) necessidade de instauração de processo administrativo para as hipóteses de anulação de ato
administrativo que tenha repercutido na esfera de interesses individuais, para que o administrado possa
exercer a garantia do contraditório e da ampla defesa.
e) submissão obrigatória do processo anulatório à prévia manifestação do Tribunal de Contas
competente, como órgão externo de controle do Executivo, que tutelará os interesses do administrado
para que esse tenha preservados seus direitos.
9) FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador/2015
Determinado Município licitou a contratação de obras de construção de ciclovias integradas ao sistema
viário existente. O processo de licitação tramitou regularmente, mas antes da formalização do contrato, a
Administração revisou os planos e projetos para aquele ano e concluiu que a receita estimada não seria
concretizada, de modo que seria necessário optar entre a construção de duas unidades hospitalares e as
obras para construção da ciclovia. Ponderadas as razões e os aspectos técnicos, entendeu a Administração
por manter o projeto das unidades hospitalares. Diante do cenário posto, considerando que o processo de
contratação da ciclovia estava tramitando regularmente, nos termos da lei, a Administração,
independentemente da fase do processo de licitação, que para a presente análise deve ser considerada
somente como ato administrativo, para que esta teoria seja aplicada,
a) deve anular o ato, tendo em vista que há vício em relação ao objeto, na medida em que não havia
fundamento legal para a contratação pretendida.
b) pode revogar o ato, por razões de oportunidade e conveniência fundadas no interesse público,
retroagindo seus efeitos para o início do processo, deixando o ato revogado de produzir qualquer efeito.
c) pode revogar o ato, demonstradas as razões de interesse público que nortearam o juízo discricionário,
não havendo efeitos retroativos, uma vez que não estavam presentes vícios de legalidade.
d) pode anular o ato a qualquer tempo, tendo em vista que a Administração pública está a agir de boa-fé,
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critério relevante para indicar o cabimento de indenização em favor do administrado.
e) deve revogar o ato, tendo em vista que tanto a anulação quanto a revogação são poderes-deveres da
Administração pública, que não pode deles dispor, permitindo que um ato viciado continue a produzir
efeitos.
10) FCC - AJ TRT9/TRT 9/Apoio Especializado/Tecnologia da Informação/2015
O denominado Poder de autotutela é uma decorrência do princípio da legalidade. Cuida-se de controle
que a Administração exerce sobre seus próprios atos, que podem ser
a) anulados, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, sendo vedada, no entanto, pela via
administrativa, a revogação por motivos de conveniência e oportunidade.
b) anulados ou revogados, no entanto, na hipótese de revogação há a necessidade de participação do
judiciário, que exerce controle de razoabilidade e proporcionalidade da medida.
c) declarados nulos, ante a presença de vício de legalidade, ou revogados, por motivo de conveniência e
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e rassalvada, quando o caso, a apreciação judicial.
d) revogados ou anulados, respectivamente por motivo de conveniência e oportunidade e em razão de
vício de legalidade, sendo passível de controle judicial tão somente a retirada do ato, pela Administração,
por motivo de legalidade, restrito ao judiciário o controle da autotutela fundamentado em juízo
discricionário.
e) anulados por ilegalidade e revogados por motivo de conveniência e oportunidade, sempre por meio de
recurso ao Poder judiciário, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição.
11) FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2016
Sobre o ato administrativo, considere:
I. O ato administrativo nulo não comporta revogação.
II. O ato administrativo com vício de competência poderá, em determinadas hipóteses, ser convalidado.
III. Em regra, a anulação do ato administrativo ocorre com efeito ex nunc.
IV. A anulação do ato administrativo, quando feita pela Administração pública, independe de provocação
do interessado.
Está correto o que se afirma em
a) I, II e IV, apenas.
b) I, II, III e IV.
c) I e IV, apenas.
d) III, apenas.
e) II, apenas.
12) FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014
Durante regular correição interna, foi identificada a edição de um ato administrativo por autoridade
incompetente. Considerando que esse ato administrativo gerou direitos a determinados administrados,
que vem travando relações jurídicas com terceiros desde a edição do ato, há aproximadamente dois anos,
a autoridade competente
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a) poderá editar novo ato administrativo apenas para autorizar a continuidade das relações jurídicas já
firmadas, obstando a realização de novos negócios pelos administrados, que, para tanto, deverão
apresentar outro pedido à Administração.
b) caso não conste haver mais nenhum vício que macule o ato anterior, nem se trate de competência
absoluta, deve convalidar o ato editado anteriormente pela autoridade incompetente.
c) deverá anular o ato anterior, notificando os interessados a apresentarem novo pedido, tendo em vista
que vício de competência não é convalidável.
d) deverá anular o ato anterior, porque vício de forma não é convalidável, arcando os administrados com
eventuais prejuízos incorridos até a edição de novo ato, após nova e regular análise pela autoridade
competente.
e) poderá convalidar o ato, desde que se trate de ato discricionário, mediante nova análise das condições
que ensejaram sua edição, tendo em vista que os atos vinculados somente podem ser convalidados por
decisão judicial.
13) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/"Sem Especialidade"/2016
Marcilio, servidor público federal e chefe de determinada repartição pública, convalidou ato
administrativo ilegal, haja vista conter nulidade relativa, suprindo, assim, vício existente no mencionado
ato. Já Ana, também servidora pública federal, revogou ato administrativo com vício de motivo. A
propósito do ocorrido nas duas hipóteses,
a) a convalidação não se destina a atos administrativos ilegais, sendo seu efeito sempre ex nunc.
b) a revogação é possível no caso narrado, mas se dará com efeitos ex tunc.
c) no primeiro caso, a convalidação ocorrerá com efeitos retroativos à data em que o ato administrativo
foi praticado.
d) a revogação é possível no caso narrado, mas se dará com efeitos ex nunc.
e) o episódio narrado na segunda hipótese comporta tanto revogação quanto anulação que, neste último
caso, ocorrerá com efeitos ex tunc.

Organização Administrativa
14) FCC - AJ TRT16/TRT 16/Administrativa/"Sem Especialidade"/2014
Considere a seguinte assertiva:
A Câmara dos Deputados classifica-se, quanto à posição estatal, como órgão independente. Isto porque,
dentre outras características, não possui qualquer subordinação hierárquica ou funcional, estando sujeita
apenas a controle constitucional.
A assertiva em questão está
a) correta, pois trata-se de órgão independente e autônomo, expressões sinônimas quanto à classificação
dos órgãos públicos.
b) incorreta, pois não se trata de órgão independente e sim autônomo.
c) correta, pois trata-se de órgão independente, estando a fundamentação também correta.
d) incorreta, pois embora seja órgão independente, ele está sujeito à subordinação hierárquica e funcional.
e) incorreta, pois trata-se de órgão autônomo e sujeito à subordinação hierárquica e funcional.
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15) FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014
A propósito de semelhanças ou distinções entre as empresas públicas e as sociedades de economia mista
sabe-se que,
a) as duas pessoas jurídicas de direito público integram a Administração indireta e podem ser
constituídas sob quaisquer das formas disponíveis às empresas em geral, distinguindo-se pela composição
do capital, 100% público nas sociedades de economia mista e com participação privada empresas públicas.
b) as duas pessoas jurídicas de direito público submetem-se ao regime jurídico de direito privado, com
exceção à forma de constituição, na medida em que são criadas por lei específica, enquanto as empresas
não estatais são instituídas na forma da legislação societária vigente.
c) ambas submetem-se ao regime jurídico de direito público, não se lhes aplicando, contudo, algumas
normas, a fim de lhes dar celeridade e competitividade na atuação, tal como a lei de licitações e a
realização de concurso público para contratação de seus servidores.
d) as empresas públicas submetem-se integralmente ao regime jurídico de direito público, na medida em
que seu capital é 100% público, enquanto as sociedades de economia mista podem se submeter ao regime
jurídico de direito privado, caso a participação privada no capital represente maioria com poder de voto.
e) as sociedades de economia mista admitem participação privada em seu capital, enquanto as empresas
públicas não; ambas se submetem ao regime jurídico típico das empresas privadas, embora possam ter
que se submeter à regra de exigência de licitação para contratação de bens e serviços.
16) FCC - AJ TRT16/TRT 16/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014
Facundo, Auditor Fiscal da Receita Federal, pretende multar a Fundação “Vida e Paz”, fundação
instituída e mantida pelo Poder Público, haja vista que a mesma jamais pagou imposto sobre seu
patrimônio, renda e serviços. Nesse caso,
a) Facundo apenas pode cobrar tributo pelos serviços exercidos pela fundação, mas não sobre a renda e o
patrimônio, os quais detém imunidade tributária.
b) correta a postura de Facundo, vez que a citada fundação não detém imunidade tributária.
c) correta a postura de Facundo, pois apenas as autarquias possuem imunidade tributária.
d) incorreta a postura de Facundo, vez que a fundação possui imunidade tributária relativa aos impostos
sobre seu patrimônio, renda e serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou as delas decorrentes.
e) Facundo apenas pode cobrar tributo sobre a renda da fundação, mas não sobre seus serviços e
patrimônio, os quais detém imunidade tributária.
17) FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/2015
Considere que uma sociedade de economia mista controlada pela União, que atua na área de
processamento de dados, pretenda oferecer seus serviços ao mercado privado, com vistas a ampliar suas
receitas para além dos recursos obtidos com a prestação dos serviços à Administração pública. Referida
entidade
a) dado o regime de direito público a que se submete, está imune à tributação sobre a prestação dos ser
viços aos privados.
b) sujeita-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas inclusive no que diz respeito às obrigações
tributárias.
c) passará a caracterizar-se como uma empresa com fins lucrativos, perdendo a imunidade tributária.
d) perde a prerrogativa de ser contratada pela Administração com dispensa de licitação, caso a atuação
caracterize regime de competição no mercado.
e) passará do regime de direito público ao de direito privado, mantida, contudo, a obrigatoriedade de
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observância dos princípios aplicáveis à Administração pública.
18) FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015
A propósito dos entes que integram a Administração Indireta, considere as afirmativas abaixo.
I. As autarquias são dotadas de personalidade jurídica de direito público, possuem capacidade de
autoadministração e se distinguem das pessoas políticas no que concerne à competência legislativa, pois
não a detêm, o que não impede, todavia, que lhes seja transferida a titularidade e a execução de serviços
públicos.
II. As empresas estatais podem, na forma que seus Estatutos Sociais determinarem, exercer atividade
econômica de natureza privada ou prestar serviço público, o que, contudo, não impacta sua natureza
jurídica de direito privado e, assim, permite a contratação de obras e aquisições sem se submeter ao
regime de licitações.
III. Tanto as autarquias, quanto as empresas públicas são pessoas jurídicas de direito público criadas por
lei, permitido às segundas um certo grau de flexibilização no regime jurídico a que estão submetidas, com
derrogação por normas de direito privado, tais como possibilidade de contratação de servidores público
sem submissão a concurso público.
Está correto o que se afirma APENAS em
a) I e II.
b) I.
c) II.
d) II e III.
e) III.
19) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/"Sem Especialidade"/2016
Determinada autarquia do Estado do Mato Grosso foi condenada a pagar indenização a um de seus
servidores. Após a condenação, utilizou-se do prazo em quádruplo para recorrer, e, na fase de execução
da condenação, alegou a impossibilidade de arcar com a indenização por não ter patrimônio próprio. A
propósito dos fatos,
a) incorreto o prazo recursal, que é em dobro para recorrer, bem como o fundamento do patrimônio, pois
a autarquia tem patrimônio próprio.
b) correto tanto o prazo recursal, como o argumento relativo ao patrimônio.
c) correto o prazo recursal, mas incorreto o fundamento do patrimônio, pois a autarquia tem patrimônio
próprio.
d) incorreto o prazo recursal, que, na hipótese, é prazo simples, mas correto o fundamento do
patrimônio.
e) incorreto o prazo recursal, que, na hipótese, é em dobro, mas correto o fundamento do patrimônio.
20) FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador/2015
A organização administrativa pode ser implementada por meio de descentralização e desconcentração.
Nos dizeres de Maria Sylvia Zanella di Pietro, quando o Poder Público (União, Estados ou Municípios)
cria uma pessoa jurídica de direito público ou privado e a ela atribui a titularidade e a execução de
10
Todos os direitos reservados ao Master Juris. São proibidas a reprodução e
quaisquer outras formas de compartilhamento.

Direito do Trabalho
Cargo: TRT Analista
Banca: FCC

determinado serviço público, significa que adotou a forma de:
a) descentralização administrativa política, na medida em que outro ente público passa a exercer as
atribuições constitucionalmente atreladas a um ente federado, abrangendo competências legislativas, o
que é comumente implementado pela criação de autarquias.
b) descentralização administrativa territorial, na medida em que a pessoa jurídica criada exerce suas
competências em determinado perímetro geográfico, com ampla autonomia e capacidade legislativa,
sendo prescindível a análise material das atividades para fins de identificação na estrutura de organização
administrativa.
c) desconcentração administrativa, pois permite desatrelar do poder central determinadas competências e
transferi-las a outras pessoas jurídicas com personalidade jurídica própria e autonomia gerencial, com
finalidade de execução dos serviços públicos cuja titularidade e/ou execução lhe foram transferidas por
lei.
d) desconcentração funcional, cujo critério de identificação e repartição é a natureza dos serviços
transferidos a pessoa jurídica criada para essa finalidade, que pode ser tanto uma autarquia, quanto uma
empresa estatal.
e) descentralização administrativa funcional, uma vez que a pessoa jurídica é criada para a finalidade
correspondente à execução de determinada atividade material, sendo que no caso das autarquias, também
pode abranger a transferência da titularidade de serviço público.
21) FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015
Representa mecanismo de “descentralização por serviços” das atividades da Administração pública a
criação de
a) empresa pública, em que parcela da atividade do poder central é repassado a ente despersonalizado,
para que o exerça em regime de direito privado e com autonomia orçamentária financeira em relação ao
poder central.
b) autarquia, em que parcela da atividade do poder central é repassada a ente personalizado, para que o
exerça em regime de direito privado e, em razão desse regime, sem autonomia em relação ao poder
central.
c) empresa pública, em que parcela da atividade do poder central é repassada a ente personalizado, para
que o exerça em regime de direito público e, em razão da configuração empresarial, sem autonomia em
relação ao poder central.
d) autarquia, em que parcela da atividade do poder central é repassada a ente despersonalizado, para que
o exerça em regime de direito público e, em razão desse regime, sem autonomia em relação ao poder
central.
e) autarquia, em que parcela da atividade do poder central é repassada a ente personalizado, para que o
exerça em regime de direito público e com autonomia financeira e administrativa.

Poderes da Administração
22) FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014
Quando a Administração pública edita atos normativos que se prestam a orientar e disciplinar a atuação
de seus órgãos subordinados, diz-se que atuação é expressão de seu poder
a) disciplinar, atingindo eventuais terceiros que não integram a estrutura da Administração.
b) de polícia interna, que tem lugar quando os destinatários integram a própria estrutura da
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Administração.
c) normativo, que tem lugar quando os destinatários integram a própria estrutura da Administração.
d) de polícia normativa, embora não atinjam os administrados em geral, sujeitos apenas ao poder
regulamentar.
e) hierárquico, traduzindo a competência de ordenar a atuação dos órgãos que integram sua estrutura.
23) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016
O exercício dos poderes inerentes à função executiva e a regular atuação da Administração pública não
estão dissociados da influência dos princípios que regem a Administração pública em toda sua atuação.
Essa relação
a) expressa-se, no caso do poder de polícia, à submissão ao princípio da supremacia do interesse público,
que fundamenta a atuação da Administração pública quando não houver fundamento legal para embasar
as medidas de polícia.
b) de subordinação aos princípios da legalidade e da impessoalidade não afasta a possibilidade da
Administração pública adotar medidas administrativas de urgência ou de firmar relações jurídicas
diretamente com alguns administrados, sem submissão a procedimento de seleção público, desde que haja
previsão legal para tanto.
c) que impõe presunção de legitimidade e veracidade aos atos praticados pela Administração pública
não admite revisão administrativa, somente questionamento judicial, cabendo ao administrado o ônus da
prova em contrário.
d) existente entre o poder disciplinar e o princípio da legalidade informa o poder de tutela exercido sobre
os atos praticados pelos entes que integram a Administração indireta, permitindo que a Administração
central promova a revisão dos mesmos para adequá-los à legalidade.
e) que se forma entre o princípio da legalidade e o poder regulamentar autoriza a edição de atos de
natureza originária nas hipóteses de organização administrativa e, nos demais casos, sempre que houver
lacuna ou ausência de lei.
24) FCC - AJ TRT1/TRT 1/Apoio Especializado/Tecnologia da Informação/2014
Quando se diz que as relações da Administração pública estão sujeitas à hierarquia, se quer dizer que é
possível estabelecer alguma relação de coordenação e de subordinação entre os órgãos que compõem a
Administração.
Essa competência expressa-se quando a Administração
a) instaura processos administrativos para apuração de irregularidades e aplicação de sanções
disciplinares e contratuais.
b) celebra contratos com particulares para atendimento do interesse público.
c) fiscaliza a atuação dos subordinados e dos particulares, inclusive com a aplicação de penalidades.
d) edita atos normativos de efeitos externos, obrigando seus subordinados e os particulares que com eles
se relacionam.
e) edita atos normativos para organizar a atuação dos órgãos que integram sua estrutura.
25) FCC - AJ TRT16/TRT 16/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014
Considere as afirmações abaixo.
I. O poder disciplinar não abrange as sanções impostas a particulares não sujeitos à disciplina interna da
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Administração.
II. Os órgãos consultivos, embora incluídos na hierarquia administrativa para fins disciplinares, fogem à
relação hierárquica no que diz respeito ao exercício de suas funções.
III. A discricionariedade existe, ilimitadamente, nos procedimentos previstos para apuração da falta
funcional, pois os Estatutos funcionais não estabelecem regras rígidas como as que se impõem na esfera
criminal.
A propósito dos poderes disciplinar e hierárquico, está correto o que se afirma em
a) III, apenas.
b) I, II e III.
c) I e II, apenas.
d) II, apenas.
e) I e III, apenas.
26) FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015
As infrações disciplinares inserem-se no campo do direito administrativo sancionatório, sendo que,
quanto ao regime jurídico aplicável às mesmas
a) não estão sujeitas ao princípio da legalidade e da tipicidade, porquanto, nessa seara, vige o princípio da
supremacia do interesse público sobre o privado, essencialmente marcado pela presença da
discricionariedade administrativa na tipificação do ilícito e gradação da pena.
b) admitem definição genérica da conduta mediante a adoção de conceitos jurídicos indeterminados,
sempre por meio de lei formal, que tornam possível a avaliação discricionária da administração acerca da
caracterização do ilícito e de suas penas.
c) não são admitidos os denominados tipos abertos, exigindo-se a rigorosa e precisa descrição das
condutas infracionais em tipos administrativos exatos e detalhados, em razão do princípio da estrita
legalidade e do princípio da segurança jurídica.
d) a valoração das condutas gravosas não está sujeita a juízo discricionário, constituindo-se atividade
vinculada da administração, submetida, por essa razão, a controle judicial.
e) sua apuração não está sujeita ao devido processo legal substancial e aos princípios da motivação,
publicidade e razoabilidade, em razão do bem jurídico protegido: o exercício regular da função
administrativa.
27) FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015
A atividade regulamentar é própria do Poder Executivo, em especial do Chefe do Executivo. A
Constituição Federal reserva ao campo regulamentar a disciplina de algumas matérias, conforme
estabelece o artigo 84 da Constituição Federal. A delegação da referida competência regulamentar
a) para se operar validamente deve contar obrigatoriamente com participação do Poder Legislativo, por
meio de lei que autorize o Chefe do Executivo transferir funções às autoridades públicas indicadas na
Constituição.
b) por ser competência privativa atribuída pela Constituição ao Chefe do Executivo não abrange a
organização e funcionamento da Administração federal, exceto quando implicar aumento de despesa,
criação ou extinção de órgãos públicos.
c) abrange a edição dos denominados regulamentos de organização, desde que haja expressa autorização
legal.
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d) não abrange a extinção de funções ou cargos públicos quando vagos, por ser da competência exclusiva
do Chefe do Executivo, nos termos da Constituição Federal.
e) permite que o Chefe do Executivo, mediante juízo de conveniência e oportunidade, transfira, no âmbito
do Executivo, aos Ministros de Estado, a função de editar regulamentos de organização, respeitados os
limites constitucionais.
28) FCC - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2015
Nos autos do Recurso Extraordinário 632.265 RJ, o Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal
entendeu que o Estado do Rio de Janeiro teria editado decreto indevidamente para criar nova forma de
recolhimento de tributo, matéria reservada à lei. A conduta do Poder Executivo em questão
a) excede o poder de polícia do Chefe do Executivo, que se submete ao estrito princípio da legalidade.
b) somente seria válida para criação de direitos ou deveres para os servidores públicos, para o que o
poder normativo do Executivo tem natureza originária.
c) exacerba o poder normativo originário que lhe compete, mas pode ser convalidado em observância ao
princípio da eficiência.
d) é expressão do poder regulamentar, não assistindo razão ao STF, na medida em que se está diante de
decreto autônomo.
e) excede o poder regulamentar e viola o princípio da legalidade, pois adentra matéria reservada à lei.
29) FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014
O Poder de Polícia atribuído à Administração pública para o bom desempenho de suas atribuições
a) emana da própria natureza das atribuições, a fim de que seja possível realizá-las, prescindindo de
previsão normativa estabelecendo os aspectos da atuação.
b) possui alguns atributos inerentes à sua atuação, sem os quais nenhum ato de polícia teria efetividade,
tal como a autoexecutoriedade.
c) permite a não aplicação de algumas garantias constitucionais estabelecidas em favor dos
administrados, tendo em vista que visa ao atendimento do interesse público, que prevalece sobre os
demais princípios.
d) demanda previsão normativa para sua utilização, embora possa permitir margem de apreciação
discricionária no seu desempenho.
e) autoriza a imposição de medidas concretas coercitivas de direitos dos administrados, demanda
autorização judicial, contudo, para autoexecutoriedade das mesmas.
30) FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador/2015
As prerrogativas concedidas à Administração pública e as sujeições impostas aos administrados são objeto
de constantes contraposições,
servindo os princípios que norteiam a atuação do Poder Público também como limitadores e garantias aos
direitos individuais dos administrados. O exercício do poder de polícia é exemplo dessa contraposição,
havendo situações em que os limites das competências administrativas ficam mais evidentes do que em
outros. Como adequada forma de interação do poder de polícia e dos direitos individuais é correto
a) afirmar que o exercício do poder de polícia administrativo é sempre repressivo, assemelhando-se à
polícia judiciária nesse aspecto, sendo garantido ao administrado o exercício do contraditório e da ampla
defesa, ainda que diferido em relação àquela atuação.
b) ressalvar o atributo da auto-executoriedade no exercício do poder de polícia em algumas situações que
não se mostrem imprescindíveis para o atendimento do interesse público e impliquem infringir garantias
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constitucionais dos administrados, como a inviolabilidade de domicílio.
c) concluir que a auto-executoriedade é atributo inerente a toda a atuação de polícia da Administração
pública, diferentemente da exigibilidade, prescindível muitas vezes, na medida em que aquela atuação
ficaria esvaziada no caso de depender de interferência do Poder Judiciário.
d) permitir a superação de garantias e liberdades individuais sempre que a Administração pública
entender que assim o interesse público restará melhor atendido, diferindo-se a motivação e a observância
do contraditório e da ampla defesa.
e) limitar a atuação da Administração pública pelos prejuízos financeiros causados aos administrados, de
modo que a atuação coercitiva somente é permitida para fins preventivos e desde que não gere impacto
patrimonial na esfera dos interessados, sob pena de ser obrigatória prévia instauração de processo
administrativo.
31) FCC - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2015
Marilda é comerciante e possui um estabelecimento comercial funcionando no mesmo local há alguns
anos. Recentemente recebeu a visita de um fiscal da Administração pública municipal, que entendeu estar
a comerciante descumprindo algumas normas e posturas referentes ao funcionamento e instalação do
estabelecimento. Lavrou auto de infração e de imposição de multa. Marilda já apresentou defesa, que foi
rejeitada. Marilda pretende apresentar recurso, mas não dispõe do montante necessário para efetuar o
depósito prévio exigido no auto de infração. Neste caso
a) o fiscal cometeu irregularidade no exercício do poder de polícia, posto que já está sedimentado na
jurisprudência ser vedada a exigência de depósito prévio para a apresentação de recurso administrativo.
b) houve irregularidade no exercício do poder de polícia, tendo em vista que é vedada a imposição de
multa antes do esgotamento do devido processo legal, com observância do contraditório e da ampla
defesa.
c) ficou prejudicado o recurso administrativo de Marilda, que deverá aguardar a ação de cobrança
judicial para apresentar sua defesa contra a imposição da multa.
d) o princípio da supremacia do interesse público permite o diferimento do contraditório e da ampla
defesa, tanto quanto a garantia do depósito prévio para assegurar o adimplemento do débito aos cofres
públicos.
e) a comerciante deverá ajuizar ação judicial para depositar em juízo o valor da multa imposta,
garantindo que, caso se sagre vencedora, logrará êxito em obter o levantamento do montante em seu favor
de forma mais ágil.
32) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/"Sem Especialidade"/2016
Considere:
I. A Administração pública não pode, no exercício do poder de polícia, utilizar-se de meios diretos de
coação, sob pena de afronta ao princípio da proporcionalidade.
II. O objeto da medida de polícia, isto é, o meio de ação, sofre limitações, mesmo quando a lei lhe dá várias
alternativas possíveis.
III. A impossibilidade de licenciamento de veículo enquanto não pagas as multas de trânsito corresponde
a exemplo da utilização de meios indiretos de coação, absolutamente válido no exercício do poder de
polícia.
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Está correto o que consta em
a) I, II e III.
b) II e III, apenas.
c) I e III, apenas.
d) I, apenas.
e) II, apenas.
33) FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014
A atuação discricionária da Administração pública
a) nem sempre se fundamenta por razões de conveniência e oportunidade.
b) permite, excepcionalmente, a edição de atos que contrariem a lei, desde que favoráveis ao interesse
público.
c) aplica-se aos atos administrativos vinculados.
d) tem como exemplo a revogação de atos administrativos.
e) tem como exemplo a anulação de atos administrativos.
34) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015
Considere o trecho do artigo doutrinário abaixo indicado:
Não é possível que haja uma única solução para cada caso concreto, tampouco é lícito querer que a
interpretação correta seja aquela sustentada pelos órgãos de controle, por exemplo. A complexidade das
situações fáticas, em face da imensa gama de interesses públicos envolvidos, colabora para a existência de
um considerável leque de escolhas possíveis para cada situação. Não se pode confundir, todavia, a
pretensa única interpretação possível com a melhor interpretação possível. Ao administrador compete
interpretar a fim de atingir os seus objetivos, logo, a interpretação que indique opção inadequada não
pode ser considerada como a interpretação mais correta.
(FORTINI, Cristiana; MIRANDA, Iúlian. Revista da Procuradoria-Geral do
Município de Belo Horizonte − RPGMBH, Belo Horizonte, ano 5, n. 10, p. 55-78, jul./dez. 2012)
De acordo com o artigo citado,
a) a discricionariedade da Administração pública reserva um núcleo de escolha pautada no princípio da
eficiência, que prefere aos demais, portanto, fica fora da ingerência do Poder Judiciário, ainda que não seja
a melhor opção existente.
b) o princípio da eficiência permite aos órgãos de controle externo e interno o exame de economicidade e
vantajosidade da opção feita pela Administração pública, pois aquele princípio permite identificar qual é a
melhor decisão para o caso concreto.
c) o princípio da legalidade balizava a discricionariedade até a introdução do princípio da eficiência, que
passou a autorizar decisões dissociadas da norma quando comprovado patente ganho de produtividade e
celeridade.
d) os princípios que informam a Administração pública permitem que se identifique, no caso concreto,
qual a decisão que o gestor público deveria tomar, de modo que, a partir da introdução do princípio da
eficiência, o Poder Judiciário passou a adentrar todos os aspectos do poder discricionário.
e) é inerente ao poder discricionário do administrador que ele tenha escolhas lícitas a fazer; que o caso
concreto permita, ao menos, duas opções de escolha dentro da legalidade, independentemente de haver
uma que venha a se mostrar melhor que a outra, sob pena de não se tratar de atuação discricionária da
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Administração pública.

Responsabilidade Civil do Estado
35) FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014
CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, ao tratar de determinada modalidade de responsabilidade
civil do Estado, ensina que o fundamento da responsabilidade estatal é garantir uma equânime repartição
dos ônus provenientes de atos ou efeitos lesivos, evitando que alguns suportem prejuízos ocorridos por
ocasião ou por causa de atividades desempenhadas no interesse de todos. De conseguinte, seu
fundamento é o princípio da igualdade, noção básica do Estado de Direito. (Curso de Direito
Administrativo. São Paulo, Malheiros, 27a ed., 2010. p. 1007).
As lições trazidas são pertinentes à modalidade de responsabilidade civil
a) subjetiva, que demanda a demonstração de culpa do agente causador do dano.
b) subjetiva imprópria, que prescinde da demonstração de culpa do agente causador do dano.
c) objetiva, em decorrência de atos comissivos ilícitos, que prescindem de demonstração de culpa do
agente causador do dano.
d) objetiva, em decorrência de atos omissivos ilícitos ou lícitos, que podem ou não demandar a
demonstração de culpa do agente causador do dano.
e) objetiva, em decorrência de atos comissivos lícitos, que prescindem da demonstração de culpa do
agente estatal.
36) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/"Sem Especialidade"/2016
Considere a seguinte situação hipotética: em determinado Município do Estado do Mato Grosso houve
grandes Deslizamentos de terras provocados por fortes chuvas na região, causando o soterramento de
casas e pessoas. O ente público foi condenado a indenizar as vítimas, em razão da ausência de sistema de
captação de águas pluviais que, caso existisse, teria evitado o ocorrido. Nesse caso, a condenação está
a) correta, tratando-se de típico exemplo da responsabilidade disjuntiva do Estado.
b) incorreta, por ser hipótese de exclusão da responsabilidade em decorrência de fator da natureza.
c) correta, haja vista a omissão estatal, aplicando-se a teoria da culpa do serviço público.
d) correta, no entanto, a responsabilidade estatal, no caso, deve ser repartida com a da vítima.
e) incorreta, haja vista que o Estado somente responde objetivamente, e, no caso narrado, não se aplica tal
modalidade de responsabilidade.
37) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015
Uma empresa estatal, delegatária de serviço de transporte urbano intermunicipal, foi acionada
judicialmente por sucessores de um suposto passageiro que, no trajeto entre duas estações, juntou-se a um
grupo de clandestinos para a prática de “surf ferroviário”, mas acabou se acidentando fatalmente. O
resultado da ação é de provável
a) procedência, tendo em vista que a responsabilidade das estatais é regida pela teoria do risco integral,
de modo que é prescindível a demonstração de culpa do passageiro.
b) improcedência, tendo em vista que as concessionárias de serviço público não respondem
objetivamente, mas sim subjetivamente, tendo em vista que são submetidas a regime jurídico de direito
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privado.
c) improcedência, pois a modalidade objetiva de responsabilidade a que se sujeitam as pessoas jurídicas
de direito privado prestadoras de serviço público não afasta a incidência das excludentes de
responsabilidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.
d) procedência, mas como não foi comprovada a condição de passageiro da vítima, a ação deve se
processar como responsabilidade subjetiva, cabendo aos sucessores do falecido comprovar que houve
culpa dos agentes da delegatária de serviço público.
e) improcedência, tendo em vista que as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço
público respondem objetivamente por danos causados às vítimas, mas, como se trata de norma
excepcional, no caso de falecimento, esse direito não se transfere aos sucessores, que podem apenas
deduzir pleito de responsabilidade subjetiva em face da delegatária.

Controle da Administração
38) FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014
De acordo com a separação de poderes constitucionalmente estabelecida, a função de administrar
incumbe ao Poder Executivo. A Administração pública, no desempenho das tarefas inerentes a essa
função
a) submete-se a controle externo do Poder Judiciário, vedada interferência de outros órgãos ou entes,
ainda que da mesma esfera de governo, em especial quando se tratar de atuação discricionária.
b) admite controle interno de outros órgãos, entes ou Poderes, vedado controle externo no que se refere
aos aspectos discricionários da atuação.
c) submete-se a controle interno, pelos órgãos que integram sua própria estrutura, e a controle externo,
desempenhado pelo Tribunal de Contas e pelo Poder Judiciário, vedada análise de qualquer aspecto
discricionário.
d) admite controle do poder externo, tanto dos órgãos que integram a estrutura da Administração,
quanto do Tribunal de Contas, cuja análise de mérito é mais restrita que o controle desempenhado pelo
Poder Judiciário, que o faz sem distinção.
e) submete-se a controle externo exercido pelo Legislativo, com auxilio do Tribunal de Contas, que pode
abranger análise de critérios que excedem a legalidade, tal como economicidade.
39) FCC - AJ TRT13/TRT 13/Administrativa/Contabilidade/2014
O TRT da 13a Região é órgão sujeito ao controle externo que, nos termos da Constituição Federal, é
exercido pelo
a) Congresso Nacional, com auxílio do Conselho Nacional de Justiça.
b) Ministério Público Federal, com auxílio do Congresso Nacional.
c) Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União.
d) Ministério Público Federal, com auxílio do Tribunal de Contas da União.
e) Tribunal de Contas da União, com auxílio do Congresso Nacional.
40) FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015
As atividades desempenhadas pela Administração pública não estão imunes a controle, o que é inerente,
inclusive, ao princípio da separação de poderes. Contrapondo o controle exercido pelos Tribunais de
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Contas e a teoria do ato administrativo, a atuação daquelas Cortes de Contas
a) é expressão do controle interno dos atos da Administração pública, restrito aos aspectos financeiros, o
que abrange não só a análise contábil, de receitas e despesas, mas também verificações da oscilação
patrimonial dos entes.
b) é acessória e dependente do controle do Poder Legislativo, que atua em maior abrangência e
profundidade nas matérias exemplificativas constantes da Constituição Federal, examinando não só os
aspectos de legalidade dos atos administrativos, mas também o núcleo essencial dos atos discricionários.
c) envolve também análise de mérito da atuação da Administração pública, pois abarca exame de
economicidade, o que implica avaliar a relação entre as opções disponíveis e o benefício delas decorrentes.
d) restringe-se às pessoas jurídicas de direito público, integrantes da Administração direta ou indireta,
que celebram negócios jurídicos e proferem manifestações que possuem natureza jurídica de ato
administrativo.
e) possui apenas competências fiscalizatórias, ou seja, de natureza inquisitória, cabendo as funções
corretivas e sancionatórias ao Poder Legislativo ao qual a Corte de Contas está vinculada, ainda que possa
propor as medidas coercitivas cabíveis.
41) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/"Sem Especialidade"/2016
No que concerne ao controle externo praticado sobre os atos da Administração pública, especificamente
quanto ao controle financeiro, considere:
I. Competência do Tribunal de Contas para processar disciplinarmente os responsáveis pela indevida
aplicação e utilização de recursos públicos, aplicando as sanções disciplinares previstas no estatuto dos
servidores do ente ao qual aqueles estejam vinculados.
II. O julgamento feito pelo Tribunal de Contas das contas dos administradores e demais responsáveis por
dinheiros, bens e valores públicos e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte prejuízo ao erário.
III. O deferimento, pelo Tribunal de Contas, das aposentadorias, reformas e pensões, da Administração
direta e indireta, a fim de garantir a observância do limite de despesa de pessoal.
IV. A sustação do contrato administrativo, em razão do descumprimento da lei, adotada diretamente pelo
Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo a adoção das medidas cabíveis.
Está correto o que consta APENAS em
a) IV.
b) I e II.
c) I, III e IV.
d) II e IV.
e) II e III.
42) FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014
Os atos praticados pela Administração estão sujeitos a controle, exercido por diversos entes, em variados
graus e medidas. O controle judicial possui amparo constitucional, abrangendo análise
a) estritamente de legalidade, não abrangendo atos discricionários ou violação de outros princípios cons
titucionais.
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b) eminentemente de legalidade, como, por exemplo, a conveniência e oportunidade dos motivos para a
prá tica de determinado ato.
c) eminentemente de legalidade, podendo, no entanto, também apreciar aspectos técnicos dos atos discri
cionários.
d) abrangente, tanto dos aspectos de legalidade, quanto de moralidade e discricionariedade dos atos
admi nistrativos, sem distinção.
e) restritiva, considerando apenas os aspectos de legalidade referentes à forma dos atos, excluindo
análise de violação ao princípio da moralidade e qualquer elemento do ato discricionário.
43) FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014
Considere:
I. O Poder Judiciário pode examinar os atos da Administração pública, de qualquer natureza, mas sem pre
sob o aspecto da conformidade ao Direito.
II. Em situações excepcionais, o Poder Judiciário poderá apreciar os aspectos reservados à apreciação
subjetiva da Administração pública, conhecidos como mérito (oportunidade e conveniência).
III. Há invasão do mérito do ato administrativo quando o Poder Judiciário analisa os motivos alegados
para a prática do ato.
IV. Os atos políticos estão sujeitos à apreciação jurisdicional, desde que causem lesão a direitos
individuais ou coletivos.
No que concerne ao controle judicial dos atos administrativos, está correto o que consta APENAS em
a) II, III e IV.
b) I, II e III.
c) II e III.
d) I e IV.
e) I.
44) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015
A Administração pública exerce, em relação aos administrados, uma série de atos decorrentes de
prerrogativas e poderes inerentes à função executiva. Em contrapartida, esses atos estão sujeitos a
controle, interno e externo, a fim de garantir as melhores práticas em termos de gestão pública, para
aumento de produtividade, ganho de eficiência e respeito às garantias e direitos individuais. Também por
isso
a) o controle exercido pelo Tribunal de Contas sobre os atos praticados pela Administração pública
possui extensão demasiadamente maior, representando a única ferramenta repressiva eficaz de limitação
das atividades administrativas, tal como a Administração pública o faz em relação aos administrados
quando do exercício de seu poder de polícia.
b) o poder de polícia exercido pela Administração pública possui expresso fundamento na legislação
vigente, de modo que deve guardar pertinência com os limites do que lhe autoriza a norma, razão pela
qual seu controle está adstrito ao exame de legalidade, para garantir a observância dos princípios
constitucionais, direitos e liberdades individuais.
c) o controle interno é aquele praticado pela Administração pública sobre seus próprios atos, razão pela
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qual é ilimitado e não atende a prazos ou limitações, especialmente em matéria de conveniência e
oportunidade, diferentemente do controle externo que, tal qual o poder de polícia, dá-se em caráter
excepcional, dentro de quadrantes normativamente bem delimitados, restrito ao exame de legalidade.
d) o controle externo pode ser exercido pelo Poder Judiciário, que também desempenha relevante papel
no controle das manifestações do poder de polícia praticadas pela Administração pública, ainda que se
possa afirmar remanescer um núcleo discricionário, pertinente ao mérito do ato administrativo, cujos
critérios de conveniência e oportunidade não possam ser revistos por aquele Poder.
e) somente o Poder Executivo pode praticar atos administrativos e exercer poder de polícia, posto que
sujeito ao controle interno de seus próprios órgãos e ao controle externo do Legislativo e do Executivo,
estes que não poderiam se submeter a controle daquela natureza, razão pela qual não poderiam receber
atribuição com poderes ilimitados.

Agentes Públicos
45) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015
Julia e Juliana são servidoras públicas federais, sendo Julia servidora do Poder Judiciário e Juliana do
Poder Executivo. As servidoras possuem cargos de atribuições assemelhadas. Nesse caso,
a) não é assegurada a isonomia de vencimentos, pois, para tanto, deveriam exercer atribuições iguais e
não meramente assemelhadas.
b) não é assegurada a isonomia de vencimentos, já que não pertencem ao mesmo Poder.
c) é assegurada a isonomia de vencimentos, exceto as vantagens de caráter individual e as relativas à
natureza ou ao local de trabalho.
d) é assegurada a isonomia de vencimentos, exceto as vantagens de caráter individual, apenas.
e) é assegurada a isonomia de vencimentos, exceto as vantagens de caráter individual e as relativas ao
local de trabalho, apenas.
46) FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015
Sobre os vocábulos cargo, emprego e função, seus conteúdos e possíveis inter-relações no âmbito da
Administração pública, pode-se afirmar que
a) as atribuições desempenhadas por servidor, sem correspondência delas a um cargo ou a um emprego,
estão atreladas a função, que, sob a égide da Constituição Federal de 1988, ficou restrita às situações de
assessoramento.
b) a opção pela criação de cargo ou emprego é discricionária no âmbito da Administração, porque
envolve questões orçamentário-financeiras, mas a criação de função é ato vinculado restrito à contratação
de temporários.
c) a função pode ser exercida por servidores para atividade de direção, ficando excepcionado o princípio
público do concurso, restrito para investidura em cargo ou emprego.
d) a criação de cargos, em razão do impacto previdenciário, depende de prévia autorização legal tanto na
Administração Direta, quanto na Indireta, exigência que não se estende para a criação de empregos ou
funções públicas.
e) a investidura de servidores em funções públicas representa exceção ao princípio da isonomia e da
legalidade, na medida em que não depende de prévia submissão a concurso de provas ou de provas e
títulos.
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47) FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador/2015
A obrigatoriedade do concurso público para o ingresso de servidores no serviço público não se reflete no
direito dos aprovados à nomeação, que se consubstancia em expectativa de direito. Há, no entanto,
situações em que essa expectativa de direito dos aprovados se convola em direito líquido certo à
nomeação, tais como
a) imediatamente após decorrido o prazo de validade previsto no edital, desde que haja recursos
orçamentários previstos para tanto.
b) a contratação de servidores para o preenchimento de outros cargos, ainda que para localidades
distintas daquelas previstas no concurso anterior, uma vez que expressa a disponibilidade financeira para
fazer frente à nomeação pretendida.
c) diante da demonstração de prejuízo ao candidato aprovado no concurso, decorrente, por exemplo, da
desistência de participação em outro certame em razão da aprovação conhecida.
d) abertura de novo concurso para a mesma área de atuação do candidato aprovado durante o prazo de
vigência do anterior, salvo se comprovado que o preenchimento das novas vagas será em localidades
distintas.
e) diante da hipótese de aposentadoria, demissão ou outra forma de vacância de cargos públicos no
mesmo ente, tendo em vista que acarreta disponibilidade orçamentário-financeira para viabilizar a
nomeação dos candidatos aprovados.
48) FCC - AJ TRT9/TRT 9/Apoio Especializado/Tecnologia da Informação/2015
A Constituição Federal emprega os termos cargo, emprego e função pública em dispositivos diversos,
referindo-se a vínculos mantidos com a Administração pública, sujeitos a regimes jurídicos distintos. Por
sua vez, a Lei nº 8.112/1990 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União,
autarquias e fundações públicas federais. Para efeitos dessa Lei, são servidores públicos os ocupantes de
cargo
a) e emprego público e os que exercem função pública, investidos por meio de concurso público de
provas ou de provas e títulos, distinguindo-se uns dos outros pela natureza do vínculo mantido com a
Administração pública federal.
b) e emprego público, investidos por meio de concurso público, excluindo-se os que exercem função
pública, porquanto estes últimos não ingressam no serviço público por meio de prévia habilitação em
regular concurso público.
c) e emprego público, investidos por meio de regular concurso público e os contratados temporariamente,
com base no artigo 37, IX, da CF, para qual não se exige, necessariamente, concurso público.
d) público, investidos por meio de regular concurso público e os nomeados para cargo em comissão, de
livre nomeação e exoneração.
e) público, investidos por meio de regular concurso público, excluindo-se os nomeados para cargo em
comissão, de livre nomeação e exoneração.
49) FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014
Caterina, servidora pública federal, deverá ter exercício em outro Município em razão de ter sido
removida. Nos termos da Lei nº 8.112/90, a servidora terá um prazo mínimo, contado da publicação do
ato, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo
necessário para o deslocamento para a nova sede. O prazo mínimo a que se refere o enunciado é de
a) dez dias.
b) um mês.
22
Todos os direitos reservados ao Master Juris. São proibidas a reprodução e
quaisquer outras formas de compartilhamento.

Direito do Trabalho
Cargo: TRT Analista
Banca: FCC

c) cinco dias.
d) setenta e duas horas.
e) quinze dias.
50) FCC - AJ TRT19/TRT 19/Administrativa/Contabilidade/2014
Jéssica, servidora pública federal, aposentou-se por invalidez em 2011. Decorridos dois anos, a junta
médica oficial declarou insubsistentes os motivos de sua aposentadoria. Cumpre salientar que Jéssica, no
início de 2013, completou 70 (setenta) anos de idade. A propósito do tema e nos termos da Lei nº 8.112/90,
a) aplica-se, no caso, o instituto da recondução.
b) aplica-se, no caso, o instituto da readaptação.
c) é possível a reversão, independentemente da idade, devendo Jéssica, posteriormente, requerer sua
aposentadoria por idade.
d) não é possível a reversão, uma vez que Jéssica completou setenta anos de idade.
e) é possível a recondução de Jéssica, independentemente da idade, devendo, posteriormente, requerer
sua aposentadoria por idade.
51) FCC - AJ TRT16/TRT 16/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014
Poliana, após tomar posse em determinado cargo público, não entrou em exercício no prazo estabelecido.
Nos termos da Lei nº 8.112/90, a conduta de Poliana acarretará sua
a) demissão.
b) exoneração de ofício.
c) cassação de disponibilidade.
d) suspensão por noventa dias, até que regularize a falta cometida.
e) advertência, compelindo-a a regularizar a falta cometida.
52) FCC - AJ TRT1/TRT 1/Apoio Especializado/Tecnologia da Informação/2014
De acordo com a Lei no 8.112/90, a nomeação é uma das formas de provimento de cargo público,
aplicável para ocupação de
a) cargo público efetivo, não aplicado para os comissionados, exceto os reintegrados.
b) cargo público efetivo e para cargos de confiança.
c) cargo ou emprego público efetivos.
d) função pública de confiança, cargo em comissão efetivo e emprego público.
e) cargo em comissão, desde que derivado de readaptação.
53) FCC - AJ TRT15/TRT 15/Apoio Especializado/Odontologia (Endodontia)/2015
No tocante ao Exercício considere:
I. O início e o reinício do Exercício serão registrados no assentamento individual do servidor, não sendo
necessário, porém, o registro da suspensão e da interrupção.
II. É de quinze dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em Exercício, prazo este
contado da data da posse.
III. A promoção interrompe o tempo de Exercício, recomeçando a contar no dia da efetiva publicação da
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respectiva promoção.
Está correto o que consta APENAS em
a) I.
b) II.
c) I e III.
d) I e II.
e) II e III.
54) FCC - AJ TRT2/TRT 2/Administrativa/2014
Servidor Público federal, ocupante de cargo junto ao Ministério da Fazenda, foi deslocado, no âmbito do
mesmo quadro, com mudança de sede, no interesse da Administração. O ato administrativo descrito, nos
termos da Lei no 8.112/1990, denomina-se
a) redistribuição, que se constitui na modalidade de deslocamento do servidor que se dá de ofício, no
interesse da Administração, com ou sem mudança de sede, independentemente de motivação.
b) remoção, que compreende as modalidades de ofício, hipótese em que o deslocamento do servidor se dá
no interesse da administração, e a pedido, hipótese em que o deslocamento do servidor se dá a critério da
Administração, podendo, no entanto, ocorrer independentemente do interesse da Administração, nas
situações expressamente autorizadas pela Lei.
c) transferência, que é a modalidade de deslocamento do servidor que se dá de ofício, com ou sem
mudança de sede, sempre no interesse da Administração.
d) remoção, que compreende as modalidades de ofício, hipótese em que o deslocamento do servidor se
dá no interesse da Administração, e a pedido, hipótese em que o deslocamento do servidor se dá,
exclusivamente, a critério da Administração.
e) recondução, que se constitui na modalidade de deslocamento do servidor que se dá de ofício, no
interesse da administração, com ou sem mudança de sede, hipótese em que a motivação do ato é
dispensada; denominando-se redistribuição, o deslocamento a pedido do servidor.
55) FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/2015
Considere as seguintes situações:
I. Servidor federal passou a ter exercício em nova sede, no interesse da Administração. Essa mudança foi
em caráter permanente e ele foi obrigado a realizar despesas com sua instalação.
II. Servidor federal realizou viagem à Brasília, fora de sua sede, em caráter transitório, tendo realizado
despesas com passagens aéreas e alimentação.
III. Servidor federal se deslocou a município localizado dentro da região metropolitana em que está
localizada sua sede para realizar trabalho que é exigência permanente do cargo por ele ocupado.
Nos termos da Lei nº 8.112/90, o servidor fará jus a diárias em
a) I, apenas.
b) II e III, apenas.
c) I, II e III.
d) II, apenas.
e) III, apenas.
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56) FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014
Lara, servidora pública federal do Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região, está ansiosa para receber
sua gratificação natalina, a fim de comprar presentes para seus familiares e quitar alguns débitos que
ainda possui. A propósito da gratificação narrada e nos termos da Lei no 8.112/90, é INCORRETO afirmar
que
a) a gratificação será paga até o dia 20 (vinte) do mês de dezembro de cada ano.
b) a gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no
mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano.
c) a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada como mês integral.
d) a gratificação natalina será considerada para o cálculo de toda e qualquer vantagem pecuniária.
e) o servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina, proporcionalmente aos meses de exercício,
calculada sobre a remuneração do mês da exoneração.
57) FCC - AJ TRT13/TRT 13/Apoio Especializado/Medicina do Trabalho/2014
Conforme a Lei no 8.112/1990, uma servidora pública que exerça sua atividade como técnica de radiologia
em hospital federal,
a) poderá receber os adicionais de insalubridade e de periculosidade de forma concomitante até à
aposentadoria.
b) pode ter cessado o seu direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade a qualquer momento.
c) faz jus ao adicional de insalubridade, independentemente da habitualidade que se exponha à radiação
ionizante.
d) deverá ficar afastada de toda e qualquer condição de trabalho durante a gestação e até um ano de
lactação.
e) deverá ser submetida a exames médicos em frequência mínima anual, caso se exponha à radiação
ionizante.
58) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016
Além dos vencimentos ordinariamente pagos aos servidores públicos federais, de acordo com a Lei no
8.112/1990, podem lhes ser atribuídas algumas vantagens. Dentre elas,
a) distinguem-se as indenizações das gratificações, pois as primeiras se incorporam à remuneração para
todos os fins, enquanto as gratificações perduram apenas enquanto durar o evento que lhes justifica.
b) estão as indenizações, gratificações e adicionais, que se incorporam aos vencimentos dos servidores
para todos os fins, sempre que ficar configurada habitualidade no recebimento por prazo superior a um
exercício orçamentário.
c) destacam-se as indenizações e os adicionais, que se incorporam aos vencimentos dos servidores e
ficam excluídas do teto de remuneração.
d) distinguem-se as indenizações das gratificações, pois estas podem se incorporar aos vencimentos dos
servidores, conforme disposto na lei, assim como os adicionais.
e) equiparam-se os adicionais às gratificações para fins de incorporação aos vencimentos dos servidores,
tendo em vista que ambas as vantagens passam a integrar a remuneração ou proventos dos servidores em
sua integralidade, para todos os fins.
59) FCC - AJ TRT16/TRT 16/Administrativa/Contabilidade/2014
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Vinicius, servidor público federal, pretende tirar licença para capacitação profissional. A propósito de tal
licença e nos termos da Lei nº 8.112/90, é INCORRETO afirmar que
a) é concedida sem prejuízo da respectiva remuneração do servidor.
b) se pode dar após cada quinquênio de efetivo exercício.
c) é concedida no interesse da Administração.
d) se dá com o afastamento do exercício do cargo efetivo.
e) tem, como prazo máximo, o período de dois meses.
60) FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/2015
Considere as seguintes situações, relacionadas a licenças tiradas por servidor federal:
I. Por motivo de doença do cônjuge, comprovada por perícia médica oficial e com a necessidade de sua
assistência direta, por trinta dias não consecutivos.
II. Para acompanhar cônjuge que foi deslocado para outro ponto do território nacional por tempo
indeterminado.
III. Para atividade política, no período que mediou entre a sua escolha em convenção partidária, como
candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral.
IV. Para participar de curso de capacitação profissional por sessenta dias, no interesse da Administração,
após ter completado um quinquênio de efetivo exercício.
Nos termos da Lei nº 8.112/90, será mantida a remuneração do servidor APENAS em
a) IV.
b) I e IV.
c) II e III.
d) I e III.
e) I, II e III.
61) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/"Sem Especialidade"/2016
No que concerne à licença para capacitação profissional, prevista na Lei nº 8.112/1990, considere:
I. Só é admissível, dentre outros requisitos, após cada quinquênio de efetivo exercício.
II. Trata-se de licença concedida no interesse da Administração.
III. Trata-se de licença concedida sem prejuízo da remuneração.
IV. O afastamento do cargo se dará pelo período máxi mo de dois meses.
Está correto o que consta APENAS em
a) II e IV.
b) I, III e IV.
c) I e III.
d) I, II e III.
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e) II, III e IV.
62) FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016
No que concerne à licença por motivo de doença em pessoa da família, prevista na Lei nº 8.112/1990,
considere:
I. Referida licença é sempre concedida sem prejuízo da remuneração.
II. O prazo máximo de sua concessão, a cada período de doze meses, é de sessenta dias, não podendo, em
qualquer hipótese, ultrapassar tal período.
III. Somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada
simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário.
IV. Será concedida a cada período de doze meses, sendo o início do interstício dos doze meses contado a
partir da data do deferimento da última licença concedida.
Está correto o que se afirma APENAS em
a) I e II.
b) IV.
c) I e III.
d) III.
e) II e IV.
63) FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2016
Marlene é servidora pública do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região e pretende doar sangue.
Gilberto, também servidor público do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, irá se casar nos
próximos dias. Nos termos da Lei nº 8.112/1990, poderão os citados servidores ausentar-se do serviço,
sem qualquer prejuízo, respectivamente, por
a) 1 dia e 10 dias consecutivos.
b) 2 dias e 10 dias consecutivos.
c) 1 dia e 9 dias consecutivos.
d) 2 dias e 7 dias consecutivos.
e) 1 dia e 8 dias consecutivos.
64) FCC - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2015
O direito de petição previsto na Lei nº 8.112/90
a) assiste somente aos servidores titulares de cargo efetivo, tendo em vista que os servidores
comissionados e os ocupantes de emprego público não se submetem ao princípio do concurso público
para ingresso no serviço público.
b) deve ser sempre dirigido à autoridade imediatamente superior ao servidor, em razão do poder
hierárquico e disciplinar dos quais é dotado, o que abrange análise de legalidade e de conveniência e
oportunidade sobre o requerimento pretendido.
c) deve ser encaminhado pela autoridade imediatamente superior ao requerente, que não pode emitir
juízo de valor sobre o pedido, vedado, no entanto, pedido de reconsideração ou recurso em face da
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decisão da autoridade competente, posto que não se trata de processo administrativo, onde presente o
princípio do contraditório e da ampla defesa.
d) deve ser exercido sem que o requerente tenha vista do processo a que se refere o pedido, salvo se
diante de processo disciplinar, em que esse direito é garantido aos servidores desde a instauração.
e) é direito do servidor e admite interposição de pedido de reconsideração e de recurso contra a decisão
proferida pela autoridade competente, correndo, no entanto, prescrição para exercício do direito de
petição.
65) FCC - AJ TRT19/TRT 19/Administrativa/"Sem Especialidade"/2014
André, servidor público do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, acumulou ilegalmente seu cargo
com outro no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. O TRT tomou conhecimento da
infração, no entanto, não tomou providência, já tendo transcorrido o prazo de dois anos da ciência. Na
hipótese narrada e nos termos da Lei nº 8.112/90, a ação disciplinar
a) pende de condição suspensiva, pois é necessário aguardar a ciência do TJ (Tribunal de Justiça de
Alagoas) para adotar eventual medida administrativa.
b) está prescrita, pois, no caso narrado, o prazo prescricional é de dois anos.
c) está prescrita, pois, no caso narrado, o prazo prescricional é de cento e oitenta dias.
d) não está prescrita.
e) está prescrita, pois, no caso narrado, o prazo prescricional é de um ano.
66) FCC - AJ TRT19/TRT 19/Administrativa/Contabilidade/2014
Monique, servidora pública federal, descumpriu ordens diretas de seu superior hierárquico, ordens estas
decorrentes da própria lei, referentes ao exercício de atividades inerentes ao cargo por ela ocupado. Nos
termos da Lei nº 8.112/90, Monique cometeu
a) incontinência hierárquica, passível de pena de advertência.
b) insubmissão dolosa, passível de pena de suspensão por noventa dias.
c) insubordinação grave, passível de demissão.
d) recalcitrância administrativa, passível de pena de suspensão por sessenta dias.
e) desinteligência hierárquica, não passível de punição, mas terá o episódio registrado em seu prontuário,
para fins de antecedentes funcionais.
67) FCC - AJ TRT16/TRT 16/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014
João, Manoela e Francisco, todos servidores públicos federais, praticaram condutas sujeitas às respectivas
sanções previstas na Lei nº 8.112/90. João recusou-se a ser submetido a inspeção médica determinada pela
autoridade competente. Manoela revelou segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Francisco
aliciou seus subordinados para que se filiassem a um determinado partido político. A ação disciplinar
prescreverá em dois anos para a sanção referente à(s) falta(s) praticada(s) por
a) João, Manoela e Francisco.
b) João e Francisco.
c) Manoela.
d) Manoela e Francisco.
e) João
68) FCC - AJ TRT16/TRT 16/Apoio Especializado/Tecnologia da Informação/2014
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Vanessa, servidora pública federal, foi sancionada com a pena de suspensão por noventa dias, haja vista
ter recusado, no mesmo ano, fé a documentos públicos em duas ocasiões diferentes. Nos termos da Lei nº
8.112/1990, a penalidade aplicada
a) terá seu registro cancelado após o decurso de cinco anos de efetivo exercício, se Vanessa não houver,
nesse período, praticado nova infração disciplinar.
b) terá seu registro cancelado após o decurso de três anos de efetivo exercício, se Vanessa não houver,
nesse período, praticado nova infração disciplinar.
c) terá seu registro cancelado após o decurso de dois anos de efetivo exercício, sendo irrelevante se
Vanessa praticar, nesse período, nova infração disciplinar.
d) não terá seu registro cancelado, ou seja, a sanção continuará constando em seu prontuário, haja vista a
conduta ter sido reincidente.
e) não terá seu registro cancelado, vez que a sanção de suspensão aplicada à Vanessa foi mais branda do
que a prevista em lei para a conduta praticada.
69) FCC - AJ TRT13/TRT 13/Apoio Especializado/Arquivologia/2014
Ana, servidora pública federal, titular de cargo efetivo e investida da função de chefia de determinada
repartição pública, recusou-se a assinar certidão de contagem de tempo de serviço solicitada por servidor
público em face de desavenças pessoais com o requerente, recusando fé a referido documento público. De
acordo com as disposições da Lei no 8.112/90, que estabelece o regime jurídico dos servidores públicos
federais, Ana sujeita-se à penalidade de
a) advertência, cabendo suspensão no caso de reincidência.
b) suspensão, cabendo demissão no caso de reincidência.
c) demissão.
d) cassação da função de chefia, cabendo demissão no caso de reincidência.
e) suspensão, conversível em multa.
70) FCC - AJ TRT15/TRT 15/Apoio Especializado/Odontologia (Endodontia)/2015
Marta, Clotilde e Cora são servidoras públicas efetivas do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.
Todas praticaram pela primeira vez condutas expressamente proibidas pela Lei nº 8.112/1990: Marta
ausentou-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato; Clotilde opôs
resistência injustificada ao andamento de processo; e Cora coagiu subordinado no sentido de filiar-se a
partido político. Nestes casos, de acordo com a referida Lei, será aplicada para
a) Marta e Cora a penalidade de advertência e para Clotilde a de suspensão de até sessenta dias.
b) Marta e Clotilde a penalidade de advertência e para Cora a de suspensão de até trinta dias.
c) Marta, Clotilde e Cora a penalidade de advertência.
d) Marta, Clotilde e Cora a penalidade de suspensão.
e) Clotilde e Cora a penalidade de advertência e para Marta a de suspensão de até sessenta dias.
71) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015
Cibele, servidora pública federal, recebeu vantagem econômica para intermediar a liberação de verba
pública e, em razão de sua conduta, sofreu a pena de demissão do serviço público. A demissão narrada
a) não inviabiliza a ex-servidora a retornar de imediato ao serviço público federal, desde que seja
regularmente aprovada em novo concurso público, seguindo todos os trâmites legais.
b) incompatibiliza a ex-servidora para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de cinco
anos.
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c) proíbe, definitivamente, o retorno de Cibele ao serviço público federal.
d) incompatibiliza a ex-servidora para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de três anos.
e) incompatibiliza a ex-servidora para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de dez anos.
72) FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015
O servidor público, no exercício de suas funções, está sujeito a deveres, cujo exercício irregular acarreta
responsabilização, nos termos do que dispõe a Lei no 8112/90. No mesmo sentido, está sujeito às
cominações impostas pela Lei de Improbidade Administrativa, para o caso de tipificação de condutas
descritas naquele diploma legal. A análise sistemática dessas normas enseja a
a) conclusão de que as sanções aplicadas em decorrência das condutas tipificadas na Lei de Improbidade
absorvem as infrações descritas na Lei nº 8.112/90, porque são mais graves, embora de natureza distinta.
b) prejudicialidade das penalidades impostas no campo administrativo, que devem ser apreciadas e
decididas, primeiramente àquelas decorrentes de atos de improbidade, para que as cominações desses
decorrentes possam ser atenuadas pelas condenações já estabelecidas na outra esfera.
c) absorção dos aspectos funcionais das condutas ímprobas pelos tipos descritos na Lei nº 8.112/90,
cabendo ao processo de improbidade a tramitação para imposição de sanções de ordem civil e criminal.
d) independência do processamento das infrações nas duas esferas, inclusive no que concerne à
tipificação e sancionamento, que podem coexistir e ser cumuladas.
e) absorção pelos delitos previstos na legislação criminal, em razão de sua natureza mais gravosa, sendo
que as infrações residuais podem ser tipificadas como ato de improbidade, mas não mais como infrações
administrativas puras e simples, em razão da natureza acessória destas.
73) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2016
A Administração pública está sujeita a deveres e prerrogativas no seu mais amplo espectro de atuação,
que se dá por intermédio de agentes públicos. Os servidores públicos, no exercício de suas funções,
também estão sujeitos a deveres e responsabilidades. Considerando o que dispõe a Lei nº 8.112/1990,
a) o servidor está sujeito a responsabilização somente quando agir com dolo, conduta que deverá ser
objeto de processo disciplinar, sem prejuízo da apuração dos danos civis causados.
b) o servidor responde diretamente, perante terceiros, pelos danos que a eles causar, não cabendo ação
direta contra a Fazenda Pública.
c) a responsabilidade dos servidores, na esfera civil ou administrativa, decorre de condutas comissivas
ou omissivas praticadas no exercício do cargo ou da função, dolosa ou culposamente.
d) a responsabilidade por infrações penais deve ser apurada antes da responsabilidade civil ou
administrativa, porque as absorve, devido a menor gravidade.
e) as infrações no campo civil, administrativo e penal podem ser processadas em paralelo, mas as sanções
não podem se cumular, devendo ser aplicada a sanção mais gravosa.
74) FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2016
Julia, servidora pública federal e chefe de determinado setor do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª
Região, cometeu ao servidor Ricardo, atribuições estranhas ao cargo que ocupa, não se tratando de
situação emergencial ou mesmo transitória que justificasse tal conduta. Nos termos da Lei nº 8.112/1990, a
ação disciplinar quanto à infração praticada por Julia prescreverá em
a) 2 anos.
b) 5 anos.
c) 3 anos.
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d) 180 dias.
e) 1 ano.
75) FCC - AJ TRT19/TRT 19/Administrativa/"Sem Especialidade"/2014
Cristiano, servidor público federal, responde a processo disciplinar em razão de grave conduta cometida.
Após a tipificação da infração disciplinar, foi formulada a indiciação de Cristiano, com a especificação dos
fatos a ele imputados e das respectivas provas. O próximo passo será sua citação para apresentar defesa
escrita. Ocorre que Cristiano encontra-se em lugar incerto e não sabido, razão pela qual sua citação dar-seá por edital. Nos termos da Lei nº 8.112/90, o prazo para defesa na hipótese narrada será de
a) 10 dias, contados a partir da primeira publicação do edital.
b) 15 dias, contados a partir da última publicação do edital.
c) 30 dias, contados a partir da última publicação do edital.
d) 25 dias, contados a partir da primeira publicação do edital.
e) 20 dias, contados a partir da última publicação do edital.
76) FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014
Segundo a disciplina da Lei no 8.112/90, uma das fases do processo disciplinar denomina-se inquérito
administrativo. A propósito do tema, considere a seguinte situação hipotética: a Administração pública,
durante o inquérito administrativo, não concedeu oportunidade de contraditório e ampla defesa ao
servidor público interessado, justificando que durante tal fase tais garantias encontram-se mitigadas em
prol do interesse público. Neste caso, a Administração pública
a) não agiu corretamente, pois na fase do inquérito tais garantias existem e devem ser respeitadas.
b) agiu corretamente, pois tais garantias não se aplicam na fase do inquérito.
c) agiu corretamente, pois tais garantias, embora existam no inquérito, podem ser negadas em prol do
interesse público.
d) não agiu corretamente, pois embora a regra seja a inexistência de tais garantias no inquérito, elas não
podem ser obstaculizadas sob a justificativa do interesse público envolvido.
e) agiu corretamente, pois pode, mediante sua atuação discricionária, negar tais garantias em qualquer
fase do processo disciplinar.
77) FCC - AJ TRT16/TRT 16/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014
Após a instauração de processo administrativo disciplinar contra Benício, servidor público federal,
iniciou-se a fase do inquérito administrativo, sendo primeiramente ouvido Benício (interrogatório do
acusado), abrindo-se, na sequência, oportunidade de defesa escrita. Em seguida, iniciou- se a fase
instrutória, em que foram ouvidas diversas testemunhas, e, ao final, proferido relatório pela Comissão e
encaminhado à autoridade julgadora para decisão. Nos termos da Lei nº 8.112/90,
a) o relatório da Comissão deve ser elaborado no início do procedimento, antes da oitiva do servidor.
b) está correto o procedimento adotado.
c) a fase de defesa deve ocorrer após a fase instrutória.
d) inexiste inquérito administrativo dentro do processo disciplinar, sendo uma fase externa do processo.
e) o relatório não é encaminhado à nenhuma autoridade julgadora, pois a própria Comissão é a
competente para o julgamento.
78) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/"Sem Especialidade"/2016
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No curso de processo administrativo disciplinar movido contra João, servidor público do Tribunal
Regional do Trabalho da 23a Região, foi constatada a ocorrência de vício insanável. Em razão disso, a
autoridade que determinou a instauração do processo declarou sua nulidade total. A propósito dos fatos e
nos termos da Lei no 8.112/1990, a
a) autoridade que declarou a nulidade deverá, por meio de decisão autônoma, intimar a mesma comissão
já formada para o anterior processo administrativo para que seja instaurado novo processo.
b) nulidade, em razão de vício insanável, nunca é total, mas sempre parcial, sendo aproveitados os atos já
praticados em prol do princípio da economia processual.
c) nulidade não pode ser declarada pela autoridade que determinou a instauração do processo, devendo
ser declarada por autoridade de hierarquia superior.
d) autoridade que declarou a nulidade ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra comissão para
instauração de novo processo.
e) nulidade, ainda que total, não exige a abertura de novo processo administrativo, devendo ser
aproveitado o mesmo processo, desde que devidamente sanado o vício.

Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992)
79) FCC - AJ TRT19/TRT 19/Administrativa/"Sem Especialidade"/2014
Emerson, agente público, está respondendo a uma ação de improbidade administrativa movida pelo
Ministério Público. Segundo a petição inicial da ação, Emerson teria deixado de prestar contas quando
estava obrigado a fazer. Em razão disso, o Ministério Público requereu a indisponibilidade de seus bens, o
que foi indeferido pelo juiz sob o fundamento de que o ato ímprobo em questão não causou prejuízo ao
erário ou mesmo enriquecimento ilícito. A propósito do tema e nos termos da Lei nº 8.429/92,
a) não está correta a decisão do juiz, pois o ato ímprobo em questão comporta o pedido de
indisponibilidade de bens, não importando se inexistiu prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito.
b) pela descrição da conduta, sequer existe ato ímprobo, logo, o juiz deveria ter rejeitado de plano a
petição inicial.
c) não está correta a decisão do juiz, pois a indisponibilidade de bens é cabível para qualquer ato ímprobo
e em qualquer circunstância, sempre visando o interesse público.
d) está correta a decisão do juiz, pois não é cabível, na hipótese narrada, a medida de indisponibilidade
de bens.
e) pela descrição do enunciado, foi praticada conduta expressamente prevista na lei como ato ímprobo
que importa enriquecimento ilícito; logo, o juiz deveria ter deferido a indisponibilidade de bens.
80) FCC - AJ TRT16/TRT 16/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014
Justino praticou ato de improbidade administrativa que atentou contra os princípios da Administração
pública. Marcio praticou ato de improbidade administrativa que importou em enriquecimento ilícito.
Tonico praticou ato de improbidade administrativa que causou prejuízo ao erário. Nos termos da Lei nº
8.429/92, o Ministério Público, ao propor as respectivas ações de improbidade, poderá requerer a medida
de indisponibilidade de bens contra
a) Marcio e Tonico, apenas.
b) Justino, Marcio e Tonico.
c) Tonico, apenas.
d) Marcio, apenas.
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e) Marcio e Justino, apenas.
81) FCC - AJ TRT19/TRT 19/Administrativa/"Sem Especialidade"/2014
Francisco, servidor público federal, está sendo processado em ação de improbidade administrativa.
Segundo o Ministério Público, autor da demanda, Francisco teria ordenado a realização de despesas não
autorizadas em lei. Para que Francisco seja condenado pela Justiça, deve ficar provado que sua conduta foi
a) necessariamente dolosa, não sendo necessária a prova de eventual dano ao erário.
b) necessariamente culposa, não sendo necessária a prova de eventual dano ao erário.
c) necessariamente dolosa e causadora de dano ao erário.
d) dolosa ou culposa, não sendo necessária a prova de eventual dano ao erário.
e) dolosa ou culposa e causadora de prejuízo ao erário.
82) FCC - AJ TRT16/TRT 16/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014
Beltrano, agente público, foi processado por improbidade administrativa, haja vista ter praticado ato
ímprobo que atenta contra os princípios da Administração pública. Em sua defesa, alega que agiu sem
qualquer intenção de praticar o ato ímprobo, isto é, com conduta meramente culposa, razão pela qual
pleiteou a improcedência da demanda. A tese de defesa de Beltrano, caso efetivamente comprovada,
a) constitui causa de agravamento das sanções previstas na Lei de Improbidade.
b) não afasta o ato ímprobo.
c) constitui causa de redução das sanções previstas na Lei de Improbidade.
d) afasta o ato ímprobo.
e) afasta única e exclusivamente a aplicação da sanção de suspensão dos direitos políticos.
83) FCC - AJ TRT16/TRT 16/Administrativa/"Sem Especialidade"/2014
Maurício é servidor público do Governo do Maranhão, atuando em cargo diretivo em determinada
secretaria e, no exercício regular de suas funções, recebeu dinheiro em espécie de uma empresa para
omitir ato de ofício a que estava obrigado. Neste caso, Maurício cometeu ato de improbidade
administrativa e estará sujeito, dentre outras sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, à
suspensão dos direitos políticos de
a) oito a dez anos, e ao pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial.
b) cinco a oito anos, e ao pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial.
c) três a cinco anos, e ao pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial.
d) oito a dez anos, e ao pagamento de multa civil de até cinco vezes o valor do acréscimo patrimonial.
e) cinco a oito anos, e ao pagamento de multa civil de até cinco vezes o valor do acréscimo patrimonial.
84) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015
Determinada empresa pública municipal contratou empregados, sob o regime celetista, sem concurso
público. A grande maioria dos empregados foi cedida à Administração direta, que, sempre que dispunha
de recursos, providenciava o pagamento dos salários, desonerando a empresa pública. Essa situação
perdurou por anos, até que um dos empregados ajuizou reclamação trabalhista contra o Município,
trazendo à tona o vínculo empregatício, o que motivou comunicação ao Ministério Público que, sem
prejuízo de outras providências adotadas, ajuizou ação de improbidade contra o Prefeito e representantes
legais da empresa pública. Considerando os tipos de atos de improbidade legalmente previstos, a conduta
a) das autoridades e a dos administradores da empresa envolvidos configuram ato de improbidade que
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atenta contra os princípios da Administração, diante da contratação sem concurso público e da
demonstração de dolo, respondendo solidariamente, embora prescindível a ocorrência de danos.
b) do Prefeito não se enquadra em nenhuma das hipóteses, porque embora tenha participado do
planejamento da solução para suprir a deficiência de servidores na Administração direta, a contratação
sem concurso público foi feita pela empresa pública, de modo que somente os representantes legais da
mesma podem ser responsabilizados.
c) do Prefeito absorve as irregularidades praticadas pelos administradores da empresa, em razão do
vínculo hierárquico e de subordinação, e, em razão do dolo comprovado, configura ato de improbidade
que causa prejuízo ao erário.
d) dos administradores da empresa e a do Prefeito configuram ato de improbidade que causa lesão ao
erário, admitida a modalidade culposa, sendo prescindível a demonstração da ocorrência de prejuízo.
e) dos gestores públicos e a dos administradores da empresa podem configurar ato de improbidade que
atenta contra os princípios da Administração, independentemente da demonstração de dolo, respeitada
responsabilização subsidiária conforme a gradação da culpa.
85) FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/2015
Nos termos regulados pela Lei no 8.429/92, a pena de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente
ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos
direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo
patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de dez anos, pode ser aplicada quando caracterizado o ato de improbidade
administrativa por
a) receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício,
providência ou declaração a que esteja obrigado.
b) permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de
mercado.
c) ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento.
d) negar publicidade aos atos oficiais.
e) retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.
86) FCC - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2015
Dentre as imputações mais rigorosas que se pode fazer atualmente aos potenciais sujeitos ativos está a
prática de ato de improbidade administrativa. Quanto aos tipos de atos de improbidade previstos na lei,
considere as seguintes afirmativas:
I. Os atos que importam enriquecimento ilício exigem, para sua caracterização, no mínimo conduta
culposa e comprovação da majoração da situação financeiro- patrimonial do sujeito ativo, dispensada
prova da condição de agente público.
II. Os atos que causam prejuízo ao erário exigem prova dessa condição, embora prescindam de dolo por
parte do sujeito ativo, bastando comprovação de culpa e não necessariamente precisam ter sido praticados
por agente público estrito senso.
III. Os atos que atentam contra os princípios da Administração pública exigem comprovação de dolo por
parte do sujeito ativo, mas dispensam prova do prejuízo ao erário, tendo em vista que a norma visa à
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proteção dos princípios, cuja violação constitui, por si só, fator suficiente para configurar potencial de
dano.
Está correto o que se afirma em
a) I, II e III.
b) II e III, apenas.
c) I e II, apenas.
d) I e III, apenas.
e) III, apenas.
87) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2016
Dentre as condutas prescritas como atos de improbidade na Lei nº 8.429/1992, aquela que admite conduta
apenas culposa, prescindindo de demonstração de dolo, é a descrita no dispositivo que
a) trata dos atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, tal como permitir que sejam realizadas
despesas sem a devida autorização na legislação.
b) elenca as hipóteses de atos que atentam contra os princípios da Administração pública, dada a
gravidade do não atendimento das balizas de atuação das funções executivas.
c) trata dos atos que importam enriquecimento ilícito, mas que demandam prova do efetivo prejuízo
causado ao erário, cuja gravidade já justifica a sanção.
d) elenca as hipóteses que causam prejuízo ao erário, desde que restem comprovados os danos causados
ao erário e a violação dos princípios básicos que informam a atuação da Administração.
e) implica recebimento para o autor da conduta de benefícios financeiros, pois fica presumido o prejuízo
ao erário e a violação aos princípios administrativos, incidindo em todas as modalidades de ato de
improbidade.
88) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/"Sem Especialidade"/2016
Maristela, Diretora de órgão público federal, frustrou a licitude de concurso público e, em outra
oportunidade, frustrou a licitude de procedimento licitatório. Em razão do exposto, foi processada por
improbidade administrativa pelo Ministério Público Federal. A propósito dos fatos narrados e desde que
preenchidos os demais requisitos legais previstos na Lei nº 8.429/1992,
a) o dolo é indispensável para a configuração do ato ímprobo apenas na primeira conduta.
b) o dolo é indispensável para a configuração do ato administrativo apenas na segunda conduta.
c) tratam-se de atos ímprobos de mesma natureza, qual seja, atos atentatórios aos princípios da
Administração pública.
d) tratam-se de atos ímprobos de mesma natureza, qual seja, atos que causam prejuízo ao erário.
e) o dolo é indispensável para a configuração dos atos ímprobos em ambas as condutas.
89) FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014
Valentina, servidora pública, foi processada por improbidade administrativa, tendo em vista que celebrou
contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária. Ao final do
processo, Valentina foi condenada, dentre outras sanções, à suspensão dos direitos políticos por dez anos.
A pena aplicada
a) está correta.
b) é superior à prevista em lei para a espécie de ato ímprobo praticado.
c) é inferior à prevista em lei para a espécie de ato ímprobo praticado.
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d) está incorreta, haja vista que a conduta em questão não caracteriza ato ímprobo.
e) está incorreta, pois o ato ímprobo praticado por Valentina não comporta tal espécie de sanção.
90) FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014
Antônio, agente público, foi processado e condenado por improbidade administrativa. De acordo com a
sentença condenatória, Antônio frustrou a licitude de importante concurso público que ocorreu em
Maceió. Nos termos da Lei no 8.429/92, NÃO constitui sanção passível de ser aplicada a Antônio em
razão do ato ímprobo cometido:
a) Ressarcimento integral do dano, se houver.
b) Suspensão dos direitos políticos por sete anos.
c) Perda da função pública.
d) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios
pelo prazo de três anos.
e) Pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração de Antônio.
91) FCC - AJ TRT16/TRT 16/Administrativa/Contabilidade/2014
Suzana, servidora pública, permitiu a permuta de bem público por preço superior ao de mercado, razão
pela qual foi condenada por improbidade administrativa. Uma das sanções aplicáveis ao agente ímprobo
é a suspensão dos seus direitos políticos que, no caso de Suzana, será de
a) 5 a 8 anos.
b) 8 a 10 anos.
c) 3 anos, obrigatoriamente.
d) 2 a 4 anos.
e) 10 anos, obrigatoriamente.
92) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015
Moisés, agente público encarregado da guarda do patrimônio de museu público, não tomou as medidas
necessárias para garantir a inviolabilidade do local, acarretando a invasão do museu e o furto de valiosa
obra de arte. A conduta negligente de Moisés
a) não caracteriza ato de improbidade administrativa.
b) caracteriza ato ímprobo, que pode ensejar, dentre outras sanções, a suspensão dos direitos políticos de
cinco a oito anos.
c) caracteriza ato ímprobo, que pode ensejar, dentre outras sanções, a suspensão dos direitos políticos de
oito a dez anos.
d) caracteriza ato ímprobo, que pode ensejar, dentre outras sanções, a proibição de contratar com o Poder
Público pelo prazo de dez anos.
e) caracteriza ato ímprobo, que pode ensejar, dentre outras sanções, a proibição de contratar com o Poder
Público pelo prazo de três anos.
93) FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2016
José, servidor público do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região e chefe de determinado setor do
Tribunal, está construindo uma bela casa de campo para desfrutar momentos de lazer com sua família.
Assim, em um determinado final de semana, utilizou equipamento pertencente ao Tribunal na obra de
sua casa, e, além disso, levou dois servidores, a ele subordinados, para auxiliar os demais pedreiros na
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obra. Em razão do ato ímprobo praticado, o Ministério Público ingressou com ação de improbidade
administrativa contra José, pleiteando, dentre outras sanções,
a) pagamento de multa civil, de até duas vezes o valor da remuneração de José.
b) suspensão dos direitos políticos, de 5 a 8 anos.
c) suspensão dos direitos políticos, de 8 a 10 anos.
d) proibição de contratar com o Poder Público por 15 anos.
e) proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais pelo período máximo de 3 anos.
94) FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016
Carlos é Diretor de autarquia federal desde o ano de 2014, sendo que, para tomar posse e entrar em
exercício no respectivo cargo, apresentou a declaração de seus bens, bem como dos valores que compõem
o seu patrimônio, que foi devidamente arquivada no serviço pessoal competente. Nos termos da Lei nº
8.429/1992, a declaração de bens é atualizada
a) anualmente, não sendo necessária a atualização quando o agente público deixar o exercício do cargo,
emprego ou função, pois a atualização periódica é suficiente para o controle do patrimônio do agente
público.
b) apenas na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função,
pois a lei exige a apresentação da declaração no ingresso e sua atualização no momento da saída do agente
público.
c) semestralmente, não sendo necessária a atualização quando o agente público deixar o exercício do
cargo, emprego ou função, pois a atualização periódica é suficiente para o controle do patrimônio do
agente público.
d) semestralmente e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou
função.
e) anualmente e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou
função.
95) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/"Sem Especialidade"/2016
No curso de ação de improbidade administrativa ajuizada pela Fazenda Pública do Estado do Mato
Grosso, a Autora, ao perceber a ausência do Ministério Público no feito, comunicou o Juiz. O respectivo
magistrado, no entanto, não intimou o Ministério Público para intervir no processo, sob o fundamento de
que o interesse público já estava devidamente representado pela Autora. Em outra ação de improbidade
administrativa, o Juiz determinou que fosse processada pelo rito sumário, por ser ação simples, que não
demandaria sequer provas, objetivando, assim, um procedimento mais célere. A propósito do ocorrido
nas duas ações e nos termos da Lei nº 8.429/1992, a postura dos juízes
a) está correta em ambos os casos.
b) está incorreta em ambos os casos: no primeiro, porque caso o Ministério Público não seja parte Autora,
deverá obrigatoriamente intervir no feito; no segundo, porque a ação de improbidade terá sempre o rito
ordinário.
c) está correta apenas no segundo caso.
d) está correta apenas no primeiro caso.
e) está incorreta em ambos os casos: no primeiro, porque a Fazenda Pública Estadual não é legitimada a
propor ação de improbidade; no segundo, porque o rito processual decorre da lei, isto é, não pode ser
adotado por escolha do magistrado.
96) FCC - AJ TRT16/TRT 16/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014
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Renato é diretor de uma empresa de pequeno porte situada no Estado do Maranhão, que ao longo dos
anos vem praticando diversas irregularidades, dentre elas, a sonegação de tributo estadual (ICMS). Após
receber, em sua empresa, a visita dos fiscais Patrício e Joaquim, e diante da ameaça iminente de receber
sanções administrativas e penais, Renato, ciente da inocência de Patrício e Joaquim, e para tentar se isentar
da fiscalização, resolve denunciá-los ao Ministério Público, acusando-os da prática de ato de improbidade.
Nos termos da Lei nº 8.429/92, Renato
a) cometeu crime previsto na Lei de Improbidade Administrativa punido com detenção de seis a dez
meses e multa, e estará sujeito a indenizar os denunciados pelos danos materiais, morais ou à imagem que
houver provocado.
b) cometeu crime previsto na Lei de Improbidade Administrativa punido com reclusão de um a três anos
e multa, e estará sujeito a indenizar os denunciados pelos danos materiais, morais ou à imagem que
houver provocado.
c) não cometeu crime previsto na Lei de Improbidade Administrativa, pois não acusou os denunciados da
prática de crime, mas sim de ato de improbidade administrativa, e estará sujeito, apenas, a indenizar os
denunciados pelos danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado.
d) cometeu crime previsto na Lei de Improbidade Administrativa punido com detenção de três a seis
meses e multa, e estará sujeito a indenizar os denunciados pelos danos materiais, morais ou à imagem que
houver provocado.
e) cometeu crime previsto na Lei de Improbidade Administrativa punido com detenção de um a dois
anos e multa, e estará sujeito a indenizar os denunciados pelos danos materiais, morais ou à imagem que
houver provocado.

Serviços Públicos
97) FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014
Os serviços públicos podem ser prestados direta ou indiretamente pelo Poder Público, respeitadas a
titularidade e competência previstas na legislação pertinente. Dentre a possibilidade de execução indireta
do serviço público por determinado ente está a outorga de
a) permissão de serviço público, cuja natureza contratual permite a delegação de titularidade e execução
das atribuições típicas do ente político.
b) concessão de serviço público, contrato que estabelece as atribuições e condições da prestação do
serviço, cabendo ao contratado o desempenho adequado do mesmo e a responsabilidade pelo risco do ne
gócio.
c) concessão de serviço público, ato que transfere ao privado a competência para o adequado
desempenho das atribuições, responsabilizando-se o Poder Público, no entanto, integralmente pelo risco
do negócio.
d) autorização de serviço público, contrato que delega ao privado execução do serviço público e, caso
também tenha transferido a titularidade, permite o exercício do poder de polícia antes competência do
poder público.
e) permissão de serviço público, contrato que delega ao privado execução do serviço público e, caso
também tenha transferido a titularidade, permite o exercício do poder de polícia antes competência do
Poder Público.
98) FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador/2015
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A delegação de serviços públicos pode se dar de diversas maneiras, tanto no âmbito da Administração
pública, quanto para particulares, esta que se implementa, no mais das vezes, por meio de concessão de
serviço público. A outorga de serviços
públicos ao setor privado implica na
a) delegação intrínseca do poder hierárquico e disciplinar que passa a reger as relações entre a
concessionária e seus funcionários, na medida em que a prestação do serviço se dá sob o regime jurídico
de direito público.
b) transferência, por meio de licitação para contratação, da execução de atividades de interesse público
assim previstas na legislação, a fim de garantir a adequada prestação dos serviços aos usuários,
observando-se princípios específicos para essa relação.
c) obrigatoriedade de eficiência na prestação do serviço público, em razão desta se dar sob regime jurídico
de direito privado, embora o princípio da mutabilidade do regime jurídico possa recomendar a alteração
da gestão, para passar a ser desempenhada em regime de livre mercado.
d) observância das normas postas pela concessionária no exercício de seu regular poder normativo,
indissociável da competência atribuída constitucionalmente ao serviço.
e) delegação, por meio de ato administrativo precário e discricionário, de prestação material em favor dos
administrados, desde que sejam observados os princípios que regem o setor e seja previamente
comprovado o ganho de eficiência.
99) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2016
A forma de organização na qual se estrutura a Administração pública predica sua atuação, tornando-a
mais ou menos ágil. Além da estruturação da Administração indireta, em especial com pessoas jurídicas
de direito privado, uma das formas apontadas como meio de imprimir ganho de eficiência e agilidade às
funções da Administração pública, é a
a) delegação de serviço público para a iniciativa privada, por meio de concessão comum, contrato que
transfere ao concessionário a execução daquelas atividades materiais, por sua conta e risco, remunerandose pela tarifa a ser cobrada dos usuários.
b) outorga de competências a outros entes federados, especialmente municípios, por meio de decretos de
delegação, restringindo-se a Administração pública originalmente competente a repassar recursos para a
execução das atividades abrangidas pelo ato normativo.
c) permissão de serviços públicos para sociedades de economia mista integrantes da mesma esfera da
Administração, mediante dispensa de licitação, para fins de possibilitar a redução da tarifa imposta ao
usuário.
d) concessão comum de atividades materiais de interesse público, sejam serviços públicos em sentido
estrito ou não, tais como da área da saúde ou educação, cabendo ao concessionário remunerar-se pela
tarifa e garantir a qualidade das utilidades disponibilizadas aos usuários.
e) outorga de competências à iniciativa privada, em especial de serviços públicos, para prestação sob
regime jurídico subsidiado, garantindo o princípio da modicidade tarifária e a universalidade da
disponibilização a todos os usuários, vedada cobrança de valores diferenciados.
100) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016
Transporte público de passageiros quase sempre é mencionado como exemplo de serviço público. A
depender do modal de transporte ou mesmo das localidades envolvidas no deslocamento, pode se alterar
a titularidade desse gênero de serviço público. A titularidade do serviço público
a) também se altera quando ocorre a delegação da execução material para a iniciativa privada, pois o
39
Todos os direitos reservados ao Master Juris. São proibidas a reprodução e
quaisquer outras formas de compartilhamento.

Direito do Trabalho
Cargo: TRT Analista
Banca: FCC

delegatário do serviço público assume integralmente a responsabilidade pelos ônus e bônus envolvidos
com a prestação dessa atividade material.
b) não pode se alterar, nem se transferir em nenhuma hipótese de delegação de serviço, seja para ente
com personalidade jurídica de direito público integrante da Administração pública indireta, seja para a
iniciativa privada, tendo em vista que o regime de execução é sempre privado, independentemente da
natureza jurídica do delegatário.
c) depende do que constar da autorização legislativa que deve ser editada especificamente para cada
concessão ou permissão de serviço público, podendo ser transferida ao concessionário ou permissionário,
mesmo que se trate de pessoa jurídica de direito privado, desde que a execução do serviço se dê em
regime de direito público.
d) remanesce com o ente público ao qual foi atribuída pela legislação, passível de delegação para a
iniciativa privada a execução material, salvo em se tratando de pessoa jurídica de direito público
integrante da Administração indireta, como as autarquias, para as quais é admissível a delegação legal da
titularidade.
e) está atrelada ao regime de execução imposto para o serviço público, tendo em vista que quando
prestado sob regime de direito privado, a titularidade desloca-se para o delegatário, para que seja deste a
integral responsabilidade pelos ônus e bônus, e quando prestado sob regime de direito público, a
titularidade remanesce com o ente público.
101) FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014
A prestação de serviços públicos de natureza essencial
a) submete-se ao princípio da continuidade do serviço público quando executado diretamente pela
Administração pública, tendo em vista que não se pode impor ao privado prejuízos decorrentes dessa
obrigação.
b) quando desempenhada pelos privados, com base em regular outorga por meio de ato unilateral
legalmente previsto, submete-se ao princípio da continuidade do serviço público, afastando-se, contudo, o
princípio da igualdade dos usuários, na medida em que a mutabilidade do regime permite estabelecer
distinção entre os administrados, para otimização de receita.
c) pode ser prestada direta ou indiretamente pelo poder público, admitindo-se mais de uma forma de
negócio jurídico prestante a essa finalidade, quaisquer delas submetidas aos princípios que regem os
serviços públicos.
d) submete-se integralmente ao princípio da continuidade do serviço público, quando prestado
diretamente pelo poder público ou por terceiros, afastando- se, contudo, o princípio da igualdade dos
usuários, na medida em que é inerente à mutabilidade do regime permitir que se estabeleça distinção
entre os administrados.
e) pode ser prestada indiretamente, por meio de instrumento jurídico de outorga legalmente previsto,
hipótese em que ficam afastados os princípios que informam a Administração pública e a execução dos
serviços públicos, na medida em que o regime jurídico transmuta-se para privado, para maior
competitividade.
102) FCC - AJ TRT16/TRT 16/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014
Determinada empresa privada, concessionária de serviços públicos, torna-se inadimplente, deixando de
prestar o serviço de administração de uma estrada do Estado do Maranhão, descumprindo o contrato
firmado e prejudicando os usuários. Neste caso, a retomada do serviço público concedido ainda no prazo
de concessão pelo Governo do Estado do Maranhão tem por escopo assegurar o princípio do serviço
público da
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a) cortesia.
b) continuidade.
c) modicidade.
d) impessoalidade.
e) atualidade.
103) FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015
A prestação adequada de serviços públicos aos usuários é dever do Poder Público que se transfere ao
privado quando este recebe delegação para essa atividade. Para além das disposições contratuais que
regem a relação jurídica entre privado e poder público, há princípios específicos aplicáveis àquelas
atividades, que
a) restringem as atividades do privado, tais como o princípio da igualdade dos usuários perante o serviço
público, que exige igual tratamento a todos, inclusive no que concerne a cobranças e tarifas.
b) permitem alterações no regime jurídico que rege a prestação de serviço, inclusive de forma unilateral,
seja por parte da concessionária, seja por parte do poder concedente.
c) garantem a disponibilidade do serviço aos usuários, como forma de expressão do princípio da
continuidade dos serviços públicos, mesmo diante de inadimplência do Poder Público no pagamento do
privado responsável pela prestação dos serviços públicos.
d) se aplicam às hipóteses de permissão de serviço público, mas não atingem os contratos de concessão,
em razão da natureza e do vultoso investimento exigido do privado, que deve ter garantias de retorno e
amortização desse montante.
e) independem da forma de delegação ao privado, mas sim do tamanho do investimento financeiro
promovido de forma que a depender do montante aportado, fica autorizada a suspensão da prestação dos
serviços no caso de inadimplência do poder público.
104) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015
Até a edição da Lei nº 11.079/2004, a maior parte das delegações de serviço público eram feitas por meio
das concessões regidas pela Lei nº 8.987/1995. Dentre as vantagens ou desvantagens que predicam os dois
modelos de delegação de serviço público,
a) a concessão de serviço público regida pela Lei nº 8.987/1995 permite que o poder concedente seja o
captador do financiamento para os investimentos necessários, quando há prévia realização de obra
pública, acrescendo ao objeto do contrato uma espécie de parcelamento, acrescido de taxa de
remuneração, que a concessionária deve acrescer aos pagamentos que faz ao poder concedente.
b) a possibilidade de, por meio de uma concessão administrativa, transferir ao setor privado, mediante
contraprestação do parceiro público e sem prejuízo de eventual aporte, a realização de obras e a prestação
de serviços que não sejam economicamente autossuficientes, o que afastaria interesse em uma licitação
para outorga de concessão nos moldes anteriormente vigentes.
c) a possibilidade de, com a instituição das parcerias público- privadas, cessar a prática de remuneração
variável arraigada para as concessões anteriores, cujos critérios de avaliação de desempenho se mostraram
ineficientes e encareceram demasiadamente os custos do poder concedente, especialmente nos casos em
que os serviços eram prestados pelo regime de gratuidade.
d) na concessão patrocinada, cabe ao parceiro privado estabelecer o valor da tarifa na fase de licitação,
sendo vedado o estabelecimento de aportes de qualquer natureza pelo poder concedente, o que o obriga a
proceder a minucioso trabalho técnico para cálculo da taxa de retorno interno.
e) em ambos os modelos o poder concedente é dispensado da elaboração de projeto básico, mas no caso
das concessões regidas pela Lei nº 8.987/1995, a remuneração do privado é integralmente custeada pela
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tarifa, enquanto nas parcerias público-privadas a tarifa foi substituída pela contraprestação.
105) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015
O Estado de Minas Gerais pretende contratar, através de parceria público-privada, empresa para o
fornecimento e a instalação de equipamentos, sendo a contratação estimada em trinta milhões de reais,
devendo perdurar por prazo superior a seis anos. Nesse caso, a parceria público-privada
a) é viável, não sendo necessário prévio procedimento licitatório.
b) não será possível em razão do valor da contratação.
c) é absolutamente viável, haja vista o preenchimento das condições legais.
d) não será possível em razão do lapso temporal do contrato.
e) não será possível em razão do objeto contratual.
106) FCC - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2015
Considerando a tripartição de poderes consagrada na Constituição da República de 1988, à função
executiva incumbem as atividades prestacionais de interesse público, que são aquelas que visam ao
atendimento do interesse coletivo, fornecendo disponibilidades e utilidades aos cidadãos para que estes
alcancem o bem-estar. Essas atividades
a) são qualificadas como serviços públicos, quando previstas em lei, e desde que prestadas diretamente
pelo Poder Público.
b) devem ser qualificadas como serviços públicos independentemente de previsão legal, e podem ter sua
titularidade delegada a particulares, pois não importa o regime jurídico de sua prestação.
c) podem ser delegadas a pessoas jurídicas de direito público, de forma a garantir que o regime jurídico
de execução seja sempre público, independentemente da titularidade do serviço público.
d) materiais previstas em lei, podem ter sua execução delegada a particulares sem que percam a natureza
de serviço público, vedada a transferência da titularidade.
e) devem ser prestadas em regime de gratuidade ou subsidiadas, posto que impera o princípio da
modicidade tarifária para os serviços públicos.

Processo Administrativo
107) FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015
Alguns princípios processuais têm conteúdo peculiar quando dirigidos especificamente ao processo
administrativo, como o princípio
a) da oficialidade, pois no processo administrativo não vigora o princípio da inércia, podendo ser
instaurado e movimentado de ofício, com vistas à completa instrução e conclusão do processo.
b) da publicidade, que no processo administrativo é mais amplo do que no processo judicial, na medida
em que é vedada qualquer forma de sigilo de informações.
c) do contraditório e da ampla defesa, que no processo administrativo é sensivelmente mais brando,
quando não facultativo, tendo em vista que poderá ser garantido ao administrado, posteriormente, na fase
judicial.
d) da formalidade, que prevê obediência estrita à forma prescrita em lei para a instauração e tramitação
do processo administrativo, sob pena de nulidade, em razão de representar garantia ao administrado,
considerando que os demais princípios são flexíveis.
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e) da tipicidade, que se aplica ao processo administrativo com maior rigor, no sentido de exigir a que a
infração administrativa seja precisamente descrita e tipificada, pois representa garantia à defesa do
administrado.
108) FCC - AJ TRT2/TRT 2/Administrativa/2014
Órgão integrante do Poder Legislativo federal, no desempenho da função administrativa, solucionou
controvérsia proferindo ato administrativo restritivo de direito sem, no entanto, observar a Lei no
9.784/1999. Considerando o âmbito de aplicação da referida lei, é correto afirmar que o administrador
atuou
a) conforme a lei, porque o referido ato normativo aplica-se, exclusivamente, ao Poder Executivo federal,
abrangendo a Administração pública direta e indireta.
b) conforme a lei, porque o referido ato normativo aplica-se ao Poder Executivo federal, abrangendo a
Administração pública direta e indireta e ao Poder Judiciário federal, não se aplicando ao Poder
Legislativo federal, estadual ou local.
c) em desconformidade com a lei, porque os preceitos da supracitada norma também se aplicam aos
órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, quando no desempenho de função administrativa.
d) em desconformidade com a lei, porque os preceitos da norma também se aplicam aos órgãos dos
Poderes Legislativo e Judiciário da União, respectivamente, quando no desempenho de função legislativa
e judicial.
e) conforme a lei, porque o ato normativo aplica-se tão somente às unidades de atuação integrantes da
estrutura da Administração direta e da estrutura da Administração indireta federal.
109) FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014
Nos termos da Lei nº 9.784/99, considere:
I. O recurso administrativo não será conhecido quando interposto por quem não seja legitimado.
II. Quando o recurso administrativo for interposto perante órgão incompetente, ele não será conhecido; no
entanto, será indicada a autoridade competente ao recorrente, sendo-lhe devolvido o prazo para recurso.
III. O recurso administrativo será conhecido ainda que interposto fora do prazo, haja vista que
determinadas formalidades legais podem ser relevadas em prol do interesse público.
Está correto o que consta APENAS em
a) III.
b) I e III.
c) I e II.
d) II e III.
e) II.
110) FCC - AJ TRT19/TRT 19/Administrativa/"Sem Especialidade"/2014
Em determinado processo administrativo, a única parte interessada, Carolina, requereu a desistência total
do pedido formulado e a extinção do processo, o que foi indeferido pela Administração pública, por
entender necessário o prosseguimento do processo, em razão do interesse público envolvido. No segundo
processo, com duas partes interessadas, uma delas requereu a desistência do pedido formulado, o que foi
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acolhido pela Administração extinguindo o feito e, portanto, estendendo o pedido de desistência também
à outra parte interessada que não fez tal pleito. Nos termos da Lei nº 9.784/99, a postura da
Administração pública está
a) correta no primeiro processo e incorreta no segundo.
b) incorreta nos dois processos administrativos.
c) correta nos dois processos administrativos.
d) incorreta no primeiro processo e correta no segundo.
e) correta no primeiro tão somente se Carolina concordar com o prosseguimento do feito, e correta no
segundo.
111) FCC - AJ TRT19/TRT 19/Administrativa/"Sem Especialidade"/2014
Nos termos da Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração pública
federal, as sanções, desde que assegurado o prévio direito de defesa, serão aplicadas por autoridade
competente e
a) terão natureza pecuniária ou consistirão em obrigação de fazer ou de não fazer.
b) terão natureza, exclusivamente, pecuniária.
c) consistirão, exclusivamente, em obrigação de fazer.
d) terão natureza pecuniária ou consistirão em obrigação tão somente de fazer.
e) consistirão, exclusivamente, em obrigação de não fazer.
112) FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014
No curso de determinado processo administrativo, a parte interessada interpôs recurso administrativo,
que deveria ter sido decidido dentro do prazo de trinta dias, contados do recebimento dos autos pelo
órgão competente, conforme preceitua a Lei no 9.784/99. No entanto, passados quarenta dias do
recebimento, a autoridade competente ainda não havia proferido decisão no recurso. A propósito do tema,
a autoridade competente
a) deverá decidir no prazo, máximo, de cento e vinte dias, não sendo necessário justificar a extensão do
prazo, haja vista a discricionariedade de tal prorrogação.
b) violou o dever de decidir, pois deveria ter decidido no prazo improrrogável de trinta dias, estando a
demora eivada de ilegalidade.
c) deverá decidir no prazo, máximo, de quarenta e cinco dias, desde que justifique de forma explícita a
necessidade de extensão do prazo.
d) deverá decidir no prazo, máximo, de quarenta e cinco dias, não sendo necessário justificar a extensão
do prazo, haja vista a supremacia do interesse público.
e) não violou o dever de decidir, caso tenha prorrogado o prazo de trinta dias por igual período,
justificando de maneira explícita.
113) FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/2015
Sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, regulado pela Lei nº
9.784/99, é correto afirmar que
a) órgão é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica.
b) todos os atos administrativos devem sempre ser objeto de divulgação oficial.
c) o processo pode ser iniciado tanto de ofício como a pedido do interessado.
d) o requerimento inicial do interessado deve ser feito sempre na forma escrita.
e) a competência exercida pelos órgãos administrativos é irrenunciável, cabendo delegação no caso da
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edição de atos de caráter normativo.
114) FCC - AJ TRT9/TRT 9/Apoio Especializado/Tecnologia da Informação/2015
No âmbito federal sobreveio a Lei no 9.784/1999, que foi muito bem recebida, porquanto tem por objetivo
a proteção dos direitos dos administrados e o melhor cumprimento dos fins da administração. Para o
alcance de referidos objetivos, o diploma legal elenca diversos princípios informadores da atuação da
Administração, dentre eles o princípio da
a) legalidade estrita, que significa a vinculação do agir administrativo à lei formal, que se sobrepõe, em
razão do princípio da supremacia do interesse público ao privado, aos princípios gerais do direito e aos
informadores do próprio direito administrativo.
b) publicidade, que, no entanto, é menos amplo que o que informa o processo judicial, em razão de a
Administração estar autorizada, pela lei, a sacrificar direitos na busca do interesse público.
c) oficialidade, que garante ao administrado, com exclusividade, o direito de instaurar o processo
administrativo e, sob outro enforque, à Administração de impulsioná-lo de ofício.
d) razoabilidade e proporcionalidade, que impõe à Administração um dever de adequação entre meios e
fins, vedando a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior à estritamente
necessária à cura do interesse público.
e) eficiência, que em casos específicos autoriza a Administração a agir de forma contrária ao princípio da
legalidade, se, dessa forma, for atingido o desempenho ótimo e os melhores resultados.
115) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2016
O processo administrativo é informado por princípios e, no âmbito federal, regido pela Lei nº 9.784/1999.
Caracteriza o processo administrativo
a) a inércia, tendo em vista que é necessário que uma das partes, ou mesmo um interessado, provoque o
andamento do processo, não podendo ser impulsionado de ofício.
b) a imprescritibilidade e possibilidade de revisão das decisões por meio de reconsideração,
independentemente de prazo, como garantia do direito dos administrados.
c) o diferimento do contraditório e da ampla defesa, que pode ser exercido após o proferimento da
decisão final, caso seja desfavorável ao administrado.
d) a pluralidade de instâncias, com a possibilidade de apresentação de mais de um recurso
administrativo, salvo se a primeira decisão já foi proferida pela autoridade máxima da Administração
pública.
e) a impossibilidade de aproveitamento de atos praticados no caso de identificação de vícios, em razão
da informalidade que rege o processo, impedindo que dois processos administrativos tramitem da mesma
forma.
116) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/"Sem Especialidade"/2016
Em dois processos administrativos distintos, de âmbito federal, constatou-se a obrigatoriedade de ser
ouvido órgão consultivo, devendo os respectivos pareceres serem emitidos no prazo de quinze dias,
porém não foram apresentados. No primeiro processo, o parecer era obrigatório e vinculante e deixou de
ser emitido no prazo fixado. No segundo processo, o parecer era obrigatório mas não vinculante e
também deixou de ser emitido no prazo fixado. Nos termos da Lei no 9.784/1999 e independentemente da
responsabilização cabível,
a) apenas na segunda hipótese, o processo poderá ter prosseguimento e ser decidido com sua dispensa.
b) em ambas as hipóteses, os processos não terão seguimento até que os pareceres sejam apresentados.
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c) apenas na segunda hipótese, o processo poderá ter prosseguimento, mas a decisão só será possível
após a apresentação do parecer.
d) em ambas as hipóteses, os processos poderão ter prosseguimento; no entanto, apenas no segundo
caso, poderá ser decidido com sua dispensa.
e) em ambas as hipóteses, os processos terão seguimento normalmente, independentemente do momento
da apresentação dos pareceres.
117) FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016
Manoel e Manoela, além de irmãos, são partes interessadas no mesmo processo administrativo em curso
perante a Administração Pública Federal. No curso do feito, Manoel desistiu do pedido. Em razão disso, a
Administração estendeu a desistência a ambas as partes e extinguiu o processo. Em outro processo
administrativo, a parte interessada, Ricardo, também desistiu do seu pedido, o que foi negado pela
Administração por considerar que o interesse público justificava a continuidade do feito. Nos termos da
Lei nº 9.784/1999, a conduta da Administração Pública Federal está
a) incorreta apenas no segundo caso, pois a desistência do pedido diz respeito a direito disponível da
parte e deve ser prontamente acolhida pela Administração.
b) correta em ambos os casos.
c) incorreta em ambos os casos, pois não é cabível desistência em processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal.
d) incorreta apenas no primeiro caso, pois a desistência atinge somente quem a formulou.
e) incorreta no primeiro caso, vez que a lei veda duas partes no mesmo processo administrativo e
também incorreta no segundo processo, pois não é possível contrariar o interesse da parte, haja vista
tratar-se de direito disponível.

Licitações (Lei 8.666/1993)
118) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/"Sem Especialidade"/2016
No tocante à licitação, considere:
I. A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo
quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.
II. A margem de preferência pré-estabelecida não poderá ser estendida, total ou parcialmente, aos bens e
serviços originários dos Estados Partes do Mercado Comum do Sul − Mercosul.
III. Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras não poderão exigir que o contratado
promova, em favor de órgão ou entidade integrante da Administração pública medidas de compensação
comercial, industrial, tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou
não.
De acordo com a Lei nº 8.666/1993 está correto o que consta APENAS em
a) II.
b) I e II.
c) II e III.
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d) I e III.
e) I.
119) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2015
Conforme a Lei nº 8.666/1993, em uma licitação de uma obra de infraestrutura viária, poderá participar
a) o autor do projeto básico como engenheiro responsável pela execução da obra.
b) o autor do projeto executivo como consultor no gerenciamento da obra.
c) a empresa elaboradora do projeto executivo como responsável pela execução da obra.
d) o servidor organizador da licitação como engenheiro responsável pela execução da obra.
e) a empresa elaboradora do projeto básico como responsável pela execução do serviço de terraplenagem.
120) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/Contabilidade/2016
A Lei nº 8.666/93 estabelece que “empreitada integral” e “tarefa” são
a) tipos de licitação.
b) formas de execução de obras e serviços.
c) modalidades de licitação.
d) critérios de seleção de propostas.
e) tipos de proposta técnica.
121) FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016
O Estado do Acre realizou procedimento licitatório na modalidade concorrência para a construção de
vultosa obra pública. Após o encerramento do certame e a contratação da empresa vencedora, iniciou-se a
fase da execução contratual. Nos termos da Lei nº 8.666/1993, a execução de cada etapa será
obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos
relativos às etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, que
a) poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução da obra, desde que também autorizado
pela Administração.
b) é dispensável.
c) deverá obrigatoriamente ser desenvolvido antes da execução da obra.
d) deverá obrigatoriamente ser desenvolvido após a execução da obra.
e) poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução da obra, não sendo necessário
autorização da Administração, pois decorre de previsão legal.
122) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Apoio Especializado/Engenharia/2015
Sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços no âmbito dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, sendo
que, em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência,
sucessivamente, aos bens e serviços:
a) I − produzidos ou prestados por empresas estrangeiras de capital nacional; II − produzidos nos países
do Mercosul; III − produzidos ou prestados por empresas de capital estrangeiro com participação de
capital nacional; IV − produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia do País.
b) I − produzidos no País; II − produzidos ou prestados por empresas estrangeiras de capital nacional; III
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− produzidos ou prestados por empresas brasileiras; IV − produzidos ou prestados por empresas que
invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia do País.
c) I − produzidos ou prestados por empresas brasileiras; II − produzidos nos países do Mercosul; III −
produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional; IV − produzidos ou prestados por
empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia do País.
d) I − produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional; II − produzidos no País; III −
produzidos ou prestados por empresas brasileiras; IV − produzidos ou prestados por empresas que
invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia do País.
e) I − produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia do País; II − produzidos no País; III − produzidos ou prestados por empresas de capital
estrangeiro com participação de capital nacional; IV − produzidos ou prestados por empresas brasileiras
de capital nacional.
123) FCC - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2015
Finda uma licitação para contratação de serviço de vigilância, pendente apenas a adjudicação do objeto ao
vencedor, pretende a empresa exigir da Administração pública a efetivação daquele ato, seguido da
assinatura do contrato, alegando que cumpriu todas as formalidades legais pertinentes ao procedimento
licitatório e se organizou para dar início à prestação dos serviços. Aduz assim, que a demora está lhe
ocasionando prejuízos. À empresa
a) não assiste direito em exigir a adjudicação compulsória do objeto da licitação, tampouco da assinatura
do contrato, tendo em vista que que o contratante pode fazê-lo com outro licitante, desde que este assuma
o valor da proposta vencedora.
b) assiste direito à adjudicação do objeto e assinatura do contrato compulsoriamente, independentemente
de manifestação de vontade do contratante, porque se trata de ato vinculado.
c) poderia assistir direito à adjudicação do objeto do certame em seu favor, mas não à assinatura do
contrato, salvo se a Administração pública praticasse atos que demonstrassem concreta intenção de
contratar com terceiros o mesmo objeto anteriormente licitado.
d) assistiria direito de exigir a assinatura do contrato caso conseguisse demonstrar a existência de
recursos orçamentário-financeiros para tanto, hipótese em que não caberia juízo de conveniência e
oportunidade do contratante.
e) não assiste qualquer direito em face do poder público, que deve decidir pela adjudicação do objeto e
assinatura do contrato ou pela anulação por razões de conveniência e oportunidade, diante, por exemplo,
de não concretização de receitas estimadas para o exercício.
124) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016
De acordo com o Decreto nº 7.746/2012, a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na
Administração Pública − CISAP é composta por
a) dois representantes do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
b) um representante do Ministério do Meio Ambiente, que exercerá a Presidência.
c) dois representantes da Casa Civil da Presidência da República.
d) um representante do Ministério do Trabalho e Emprego, que exercerá a Vice-Presidência.
e) dois representantes do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
125) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016
De acordo com a ordem estabelecida pelo § 2º do art. 3º da Lei no 8.666/1993, em igualdade de condições,
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como critério de desempate, é assegurada preferência aos bens e serviços produzidos
a) ou prestados por empresas que possuam, no mínimo, 30% do capital estrangeiro.
b) ou prestados por empresas brasileiras que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no País ou no
exterior.
c) no País, ou seja dentro do território nacional brasileiro.
d) por empresas estrangeiras que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia do País.
e) ou prestados por empresas que comprovem o cumprimento de reserva de cargos legal para pessoa
com deficiência.
126) FCC - AJ TRT19/TRT 19/Administrativa/"Sem Especialidade"/2014
Considere as seguintes assertivas, à luz da Lei nº 8.666/93:
I. Na licitação modalidade convite, a Comissão de licitação, excepcionalmente, nas pequenas unidades
administrativas e em face da exiguidade de pessoal disponível, poderá ser substituída por servidor
formalmente designado pela autoridade competente.
II. Os membros das Comissões de licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela
Comissão, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata
lavrada na reunião que tiver sido tomada a decisão.
III. A investidura dos membros das Comissões não excederá a 1 (um) ano, vedada a recondução da
totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subsequente.
IV. No caso de concurso, o julgamento será feito por uma comissão especial integrada por pessoas de
reputação ilibada e reconhecido conhecimento da matéria em exame, obrigatoriamente servidores
públicos.
Está correto o que consta APENAS em
a) III e IV.
b) I e IV.
c) II.
d) I, III e IV.
e) I, II e III.
127) FCC - AJ TRT19/TRT 19/Administrativa/Contabilidade/2014
Um órgão do Poder Judiciário pretende adquirir 100 unidades de um equipamento, com valor estimado
de R$ 400.000,00, para a realização de audiências por videoconferência. Neste caso, a modalidade de
licitação que poderá ser utilizada é
a) convite ou concurso.
b) tomada de preço ou leilão.
c) convite ou concorrência.
d) tomada de preço ou concorrência.
e) convite ou tomada de preços.
128) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Apoio Especializado/Engenharia Elétrica/2015
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Em relação às modalidades de licitação, considere:
I. A Tomada de Preços é, durante a fase inicial de habilitação preliminar, quando qualquer interessado
comprove possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para a execução de seu objeto.
II. Na modalidade Convite somente é permitido manifestar seu interesse os cadastrados com antecedência
de até 24 horas.
III. Leilão é a modalidade entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a
Administração ou para a alienação de bens imóveis a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao
valor da avaliação.
IV. A Concorrência permite participação de interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a
todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das
propostas.
Está correto o que consta APENAS em
a) II.
b) III.
c) I e IV.
d) I e II.
e) III e IV.
129) FCC - AJ TRT19/TRT 19/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2014
A União pretende realizar importante licitação, na modalidade tomada de preços, que será do tipo
“melhor técnica.” Por sua vez, o Estado de Alagoas realizará procedimento licitatório, na modalidade
concorrência, que também será do tipo “melhor técnica”. Nas duas hipóteses, o prazo mínimo da
publicação do edital até o recebimento das propostas será de
a) trinta dias e sessenta dias, respectivamente.
b) quarenta e cinco dias e trinta dias, respectivamente.
c) quarenta e cinco dias, nos dois casos.
d) trinta dias, nos dois casos.
e) trinta dias e quarenta e cinco dias, respectivamente.
130) FCC - AJ TRT19/TRT 19/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2014
Para obras e serviços de engenharia, é obrigatória a licitação na modalidade concorrência nos contratos
administrativos estimados em
I. dois milhões de reais.
II. quinhentos mil reais.
III. um milhão e quinhentos mil reais.
IV. um milhão de reais.
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Está correto o que consta em
a) I, III e IV, apenas.
b) I e III, apenas.
c) I, apenas.
d) I, II, III e IV.
e) II, apenas.
131) FCC - AJ TRT2/TRT 2/Administrativa/2014
A Administração pública de São Bernardo do Campo tem necessidade de adquirir equipamento de
informática que é produzido e comercializado, com exclusividade, por empresa brasileira sediada no
Estado do Paraná. Após ampla e detida pesquisa, constatou-se que referido equipamento é o único capaz
de atender de forma satisfatória o interesse público, sendo premente sua aquisição. Para tanto, a
Administração pública municipal deve comprar referido equipamento por meio de
a) procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico, que é exigência constitucional para todas as
contratações públicas.
b) procedimento licitatório, elegendo a modalidade licitatória que imprima maior competitividade ao
certame, desde que o faça de forma motivada.
c) contratação direta, com fundamento na dispensa de licitação, exigindo do fornecedor a comprovação
de exclusividade de fabricação e comercialização, por meio da apresentação de atestado emitido para esse
fim.
d) contratação direta, com fundamento na inexigibilidade de licitação, exigindo, para tanto, que o
fornecedor apresente a documentação comprobatória da condição de exclusividade, nos termos da Lei.
e) contratação direta, com fundamento na dispensa ou na inexigibilidade de licitação, não havendo, em
qualquer das hipóteses, forma específica indicada pela lei para comprovação da exclusividade de
fabricação e comercialização.
132) FCC - AJ TRT19/TRT 19/Administrativa/"Sem Especialidade"/2014
A Administração pública realizou, sem prévio procedimento licitatório, contratação verbal para compra
de gêneros alimentícios, com entrega imediata, no valor total de R$ 3.500,00. Nos termos da Lei nº
8.666/93, a contratação em questão é
a) válida, pois se caracteriza como inexigibilidade de licitação, sendo possível contrato verbal em razão do
valor e das características da contratação.
b) inválida, pois não existe possibilidade de realização de contratos verbais na Administração pública.
c) válida, pois se caracteriza como dispensa de licitação, sendo possível contrato verbal em razão do valor
e das características da contratação, feita em regime de adiantamento.
d) inválida, pois deveria ter sido realizada licitação na modalidade pregão, dada a natureza comum do
objeto e o contrato deveria ter sido feito por meio de nota de empenho específica.
e) válida, pois a aquisição de gêneros alimentícios sempre pode ser realizada mediante adiantamento,
sem necessidade de prévia licitação e formalização contratual.
133) FCC - AJ TRT16/TRT 16/Administrativa/"Sem Especialidade"/2014
O Governo do Maranhão pretende contratar associação de portadores de deficiência física, sem fins
lucrativos e de comprovada idoneidade para a prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra,
desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Nesse caso, é
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a) inexigível a licitação.
b) obrigatória licitação na modalidade convite.
c) dispensável a licitação.
d) obrigatória licitação na modalidade pregão.
e) obrigatória licitação na modalidade tomada de preços.
134) FCC - AJ TRT16/TRT 16/Administrativa/Contabilidade/2014
Na contratação realizada por Instituição Científica e Tecnológica − ICT para a transferência de tecnologia
e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida, é
a) obrigatória licitação na modalidade convite.
b) dispensável a licitação.
c) inexigível a licitação.
d) obrigatória licitação na modalidade pregão.
e) obrigatória licitação na modalidade tomada de preço.
135) FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015
A Administração pública em sua atividade contratual está sujeita a regime jurídico distinto do de direito
privado. Referido regime abrange desde a forma pela qual as contratações devem ser levadas a efeitos até
aspectos orçamentários e financeiros da execução do ajuste. Nesse sentido,
a) para compra ou locações de imóveis a Administração deve realizar procedimento licitatório, que não se
impõe, no entanto, na hipótese de imóvel destinado ao atendimento de suas finalidades precípuas, cujas
necessidades de instalação ou localização condicionem sua escolha, desde que, mediante avaliação prévia,
constate-se que o preço é compatível com o de mercado.
b) a Lei nº 8.666/1993, denominada Lei Geral de Licitações e Contratos, impõe que as obras e serviços
somente poderão se licitados se existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de
todos os seus custos unitários, exigência que não se aplica aos casos de dispensa e inexigibilidade de
licitação.
c) o regime da Lei nº 8.666/1993 não se aplica às alienações de bens da Administração pública, aplicandose, no entanto, o regime Lei nº 10.520/2002, denominada Lei do Pregão.
d) as contratações do Estado efetivam-se, como regra, por meio de licitação pública, mas, em algumas
hipóteses, o administrador está autorizado a contratar diretamente, o que implica a possibilidade de
escolhas subjetivas e autorização
de realização de despesa sem a previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das
obrigações.
e) a Lei nº 8.666/1993 exige demonstração de legítimo interesse para que o cidadão possa ter acesso aos
quantitativos e preços unitários praticados em obra executada pela Administração.
136) FCC - AJ TRT9/TRT 9/Apoio Especializado/Tecnologia da Informação/2015
Sabe-se que em algumas hipóteses a Administração pública está, por lei, autorizada a contratar
diretamente, é dizer, sem a realização de procedimento licitatório. Quanto a essas situações, é correto
afirmar que os casos de
a) inexigibilidade de licitação estão elencados de forma exaustiva pela legislação, o que implica
obrigatoriedade de licitação, mesmo nos casos de fornecedor exclusivo, se a hipótese fática não estiver
arrolada no dispositivo legal autorizador da contratação direta.
b) dispensa de licitação estão elencados de forma exaustiva pela legislação, o que implica a
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impossibilidade de contratação direta, sob esse fundamento, se a hipótese fática não constar de algum dos
dispositivos legais autorizadores da contratação direta, por dispensa de licitação.
c) contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade de licitação, somente se aplicam às aquisições e
contratações de serviços de baixo vulto, razão porque, nas obras de edificação a administração está
obrigada a licitar.
d) aquisições de materiais e equipamentos levadas a efeito pela Administração exigem licitação, mesmo
nas hipóteses de inviabilidade de competição, porquanto a contratação direta por esse fundamento aplicase somente à contratação de serviços.
e) contratação, pela Administração, de associação de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos e
de comprovada idoneidade exigem licitação, sendo vedada a contratação direta, nestes casos, em razão do
princípio da isonomia, mesmo nas hipóteses em que o preço praticado por essas entidades seja compatível
com o de mercado.
137) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015
Considere duas situações hipotéticas: I. O Estado de Minas Gerais pretende comprar imóvel para o
atendimento de suas finalidades precípuas, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a
sua escolha, e desde que o preço do imóvel seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação
prévia; II. A União Federal necessita intervir no domínio econômico para regular preços. Nas hipóteses
narradas, e nos termos do que consta na Lei nº 8.666/1993, a licitação é
a) dispensável na primeira hipótese e inexigível na segunda.
b) inexigível.
c) inexigível na primeira hipótese e dispensável na segunda.
d) dispensável.
e) obrigatória na modalidade pregão na primeira hipótese e inexigível na segunda.
138) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2015
Na Lei nº e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,
alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
é dispensável a licitação:
I. nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem.
II. nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento
da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da
emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos.
III. quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida
sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas.
IV. quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o
abastecimento.
V. para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços
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prestados por órgão ou entidade que integre a Administração pública e que tenha sido criado para esse
fim específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o
praticado no mercado.
VI. para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da
Administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o
preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia.
VII. na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em consequência de rescisão
contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas
condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido.
Está correto o que consta em
a) I, III e VI, apenas.
b) I, II, III, IV, V, VI e VII.
c) I, II, IV e VII, apenas.
d) II, V, VI e VII, apenas.
e) III, IV e V, apenas.
139) FCC - AJ TRT13/TRT 13/Apoio Especializado/Arquivologia/2014
O Tribunal Regional do Trabalho pretende modernizar seus processos de trabalho, ampliando o
processamento eletrônico de várias etapas e instituindo uma solução integrada de informática. Necessita,
ainda, adquirir uma significativa quantidade de computadores com tecnologia e capacidade de
processamento compatíveis com a solução a ser adotada. De acordo com as disposições da Lei no
8.666/93, a autoridade competente
a)
poderá adquirir os computadores com inexigibilidade de licitação, optando, desde que
justificadamente, por marca de sua preferência.
b) poderá contratar, conjuntamente, o desenvolvimento da solução de informática e a aquisição dos
computadores, com dispensa de licitação, se comprovar a economicidade da contratação.
c) deverá realizar pré-qualificação das empresas prestadoras de serviço e fornecedoras de equipamentos,
para fins de escolha das propostas mais vantajosas.
d) poderá contratar a aquisição dos computadores com inexigibilidade de licitação, se comprovar que
somente podem ser fornecidos por representante comercial exclusivo.
e) poderá contratar os serviços e fornecimentos com inexigibilidade de licitação, desde que comprove
que os mesmos não possuem natureza comum.
140) FCC - AJ TRT16/TRT 16/Apoio Especializado/Engenharia/2014
O edital é o instrumento por meio do qual a Administração torna pública a realização de uma licitação. O
conteúdo do edital está definido na Lei nº 8.666/93 e deve ser claro, preciso e fácil de ser consultado. NÃO
é um anexo do edital de licitação
a) o orçamento, estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários.
b) o projeto básico ou executivo, com todas suas partes, desenhos, especificações e outros complementos.
c) o local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico ou executivo.
d) a minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante vencedor.
e) o conjunto das especificações complementares e as normas de execução pertinentes à licitação.
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141) FCC - AJ TRT13/TRT 13/Apoio Especializado/Arquivologia/2014
Determinado Tribunal pretende contratar consultoria especializada para desenvolver indicadores de
desempenho e aplicar programa de desenvolvimento de competências gerenciais voltado a seu quadro de
pessoal. De acordo com as disposições da Lei no 8.666/93, o procedimento licitatório para a contratação
em questão
a) deverá se dar na modalidade pregão.
b) deverá ser do tipo melhor técnica, que é o procedimento obrigatório para a contratação de serviços
técnico especializados.
c) poderá ser na modalidade convite, independentemente do valor.
d) será, obrigatoriamente, na modalidade concorrência, independentemente do valor.
e) poderá ser do tipo técnica e preço, em se tratando de atividade predominantemente intelectual.
142) FCC - AJ TRT2/TRT 2/Administrativa/2014
Durante procedimento licitatório, na fase de homologação, o Poder Público apercebeu-se que a execução
do serviço objeto da licitação não mais atendia ao interesse público que motivou a abertura do certame,
em razão de situação incontornável, decorrente de fato superveniente à sua instauração, devidamente
comprovado. Nessa condição, a autoridade competente superior, após receber o processo de licitação,
deve
a) revogar a licitação, por ato devidamente motivado, assegurando-se aos interessados o contraditório e a
ampla defesa.
b) anular o procedimento por razão de interesse público, não havendo obrigação de indenização, porque
os licitantes não têm direito subjetivo à contratação.
c) homologar o ato de resultado final da Comissão de Licitação, confirmando a validade do certame e
adjudicando o objeto da licitação ao vencedor do certame, que tem direito subjetivo à contratação.
d) anular o procedimento por razões de ordem administrativa, ficando a Administração obrigada a
indenizar os participantes da licitação.
e) revogar a licitação, por motivo de legalidade, não havendo obrigação legal de assegurar o contraditório
e a ampla defesa, porque os licitantes não têm direito subjetivo à contratação.
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Gabarito

1) E
7) B
13) C
19) A
25) C
31) A
37) C
43) D
49) A
55) D
61) D
67) E
73) C
79) D
85) A
91) A
97) B
103) C
109) C
115) D
121) A
127) D
133) C
139) D

2) B
8) D
14) C
20) E
26) B
32) B
38) E
44) D
50) D
56) D
62) D
68) A
74) A
80) A
86) B
92) B
98) B
104) B
110) A
116) A
122) D
128) B
134) B
140) C

3) A
9) C
15) E
21) E
27) E
33) D
39) C
45) C
51) B
57) B
63) E
69) A
75) B
81) E
87) A
93) C
99) A
105) E
111) A
117) D
123) C
129) E
135) A
141) E

4) B
10) C
16) D
22) E
28) E
34) E
40) C
46) C
52) B
58) D
64) E
70) C
76) A
82) D
88) A
94) E
100) D
106) D
112) E
118) E
124) A
130) C
136) B
142) A

5) E
11) A
17) B
23) B
29) D
35) E
41) D
47) D
53) B
59) E
65) D
71) C
77) C
83) A
89) B
95) B
101) C
107) A
113) C
119) B
125) C
131) D
137) D

6) B
12) B
18) B
24) E
30) B
36) C
42) C
48) D
54) B
60) B
66) C
72) D
78) D
84) A
90) B
96) A
102) B
108) C
114) D
120) B
126) E
132) C
138) B
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