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Direito Administrativo
Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo
1) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
O conceito de Direito Administrativo é peculiar e sintetiza-se no conjunto harmônico de
princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar
concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. A par disso, é fonte primária do
Direito Administrativo
a) a jurisprudência.
b) os costumes.
c) os princípios gerais de direito.
d) a lei, em sentido amplo.
e) a doutrina.

2) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
A Administração Pública, em sentido
a) objetivo, material ou funcional, designa os entes que exercem a atividade administrativa.
b) amplo, objetivamente considerada, compreende a função política e a função administrativa.
c) estrito, subjetivamente considerada, compreende tanto os órgãos governamentais, supremos,
constitucionais, como também os órgãos administrativos, subordinados e dependentes, aos quais
incumbe executar os planos governamentais.
d) estrito, objetivamente considerada, compreende a função política e a função administrativa.
e) subjetivo, formal ou orgânico, compreende a própria função administrativa que incumbe,
predominantemente, ao Poder Executivo.

Princípios da Administração Pública
3) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
Desde antigas eras do Direito, já vingava o brocardo segundo o qual “nem tudo o que é legal é
honesto” (non omne quod licet honestum est). Aludido pensamento vem a tomar relevo no
âmbito do Direito Administrativo principalmente quando se começa a discutir o problema do
exame jurisdicional do desvio de poder. Essa temática serve, portanto, de lastro para o
desenvolvimento do princípio constitucional administrativo
a) explícito da moralidade administrativa.
b) explícito da legalidade.
c) implícito da supremacia do interesse público sobre o privado.
d) implícito da finalidade administrativa.
e) implícito da motivação administrativa.
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4) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
Considere a charge.

A prática de nepotismo, além de ser uma atitude antiética, fere qual dos princípios explícitos da
Administração Pública? E qual é a restrição imposta por esse princípio?
a) Fere o princípio da legalidade. Ou seja, o funcionário público em suas funções e atribuições
pode, em determinados casos previsto em Lei, empregar parentes.
b) Fere o princípio da impessoalidade. Ou seja, ao representante público é proibido privilegiar
pessoas específicas.
c) Fere o princípio da eficácia. Ou seja, os agentes públicos devem primar pelo interesse coletivo
e pelo bom uso dos recursos do Estado.
d) Fere o princípio do poder. Ou seja, um agente público não pode fazer uso do seu cargo ou
função em benefício de parentes ou conhecidos.
e) Fere o princípio da eficiência. Ou seja, os funcionários públicos devem prezar pelo bem
público e pelo bom uso dos recursos do Estado.

5) VUNESP – Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
Em grandes centros urbanos brasileiros, observa-se um desafio na questão da mobilidade urbana,
ou seja, uma constante tensão entre o transporte de caráter individual e o transporte coletivo.
Diante dos congestionamentos crescentes, por qual dos princípios implícitos da Administração
Pública o administrador público deve se guiar para constituir uma política que privilegie o
transporte coletivo em detrimento do transporte individual?
a) Pelo princípio da Razoabilidade.
b) Pelo princípio da Eficiência.
c) Pelo princípio da Inteligibilidade.
d) Pelo princípio da Alocação.
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e) Pelo princípio do Interesse Público.
6) CESPE - Del Pol (PC PE)/PC PE/2016
Tendo como referência a jurisprudência majoritária do STF acerca dos princípios expressos e
implícitos da administração pública e do regime jurídico-administrativo, assinale a opção correta.
a) Se houver repasse de verbas federais a município, a aplicação desses recursos pelo governo
municipal não será objeto de fiscalização do órgão controlador federal, dado o princípio da
autonomia dos entes federados.
b) A alteração, por meio de portaria, das atribuições de cargo público não contraria direito
líquido e certo do servidor público investido no cargo, diante da inexistência de direito adquirido
a regime jurídico.
c) A administração pública não pode, mediante ato próprio, desconsiderar a personalidade
jurídica de empresa fiscalizada por tribunal de contas; a esse caso não se aplica a doutrina dos
poderes implícitos.
d) Segundo o STF, a vedação ao nepotismo decorre diretamente de princípios constitucionais
explícitos, como os princípios da impessoalidade, da moralidade administrativa e da igualdade,
não se exigindo a edição de lei formal para coibir a sua prática.
e) De acordo com o princípio da eficiência, a administração pode revogar seus próprios atos,
quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos. Também
pode anulá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, hipótese na qual devem ser
respeitados os direitos adquiridos.
7) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
A respeito da Lei de Acesso à Informação (Lei n.o 12.527/2011), é correto afirmar que
a) nos municípios em que não se exige a veiculação pela internet, as informações referentes à
execução orçamentária e financeira devem ser disponibilizadas à população e renovadas, ao
menos semestralmente.
b) nas cidades com mais de 10 mil habitantes, os órgãos e entidades públicas devem promover
pela internet o acesso a informações de interesse coletivo por eles produzidas ou custodiadas.
c) qualquer interessado pode requerer informações aos órgãos e entidades públicas, assegurado,
independentemente de justificação, o anonimato do requerente.
d) o prazo máximo de restrição de acesso à informação considerada “ultrassecreta” não pode
ultrapassar a 01 (um) ano.
e) somente o Presidente da República pode classificar uma informação como sendo
“ultrassecreta”.

Ato administrativo
8) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
Ana da Silva, servidora estadual, formula junto à Administração pleito para obter autorização
para a venda de empadinhas na repartição em que trabalha, durante o horário de almoço e sem
prejuízo do desempenho de suas atribuições. A Administração não responde ao seu
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requerimento.
Considerando que a legislação daquele estado nada menciona quanto ao silêncio da
Administração, assinale a afirmativa correta.
a) O silêncio administrativo viola o direito de petição, a todos assegurado pelo artigo 5º, XXXIV,
“a”, da Constituição, e produz como efeito jurídico, via de regra, a autorização tácita para a
prática de atos.
b) Apenas nas hipóteses em que a lei expressamente atribuir efeitos positivos ao silêncio da
Administração, após o decurso de determinado prazo, será possível extrair a concordância do
Poder Público.
c) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de longa data considera inconstitucional a
aprovação tácita de pleitos de particulares por meio do silêncio da autoridade administrativa.
d) O silêncio administrativo somente deixa de produzir efeitos de aprovação tácita nas hipóteses
em que houver ônus para a Administração, como nos casos de utilização privativa de bem
público ou parcelamento de débitos, não em relação aos atos de pura autorização para a prática
de atos.
e) Com a ausência de manifestação por parte da Administração, presume-se a sua aceitação,
tendo o Poder Público o prazo de cinco anos para rever seu ato, proferindo negativa expressa,
sob pena de decair do seu direito.

9) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
A respeito da autoexecutoriedade dos atos da Administração Pública, analise as afirmativas a
seguir.
I. É vedada a autoexecutoriedade dos atos administrativos que imponham ao particular a
obrigação de pagar dinheiro, devendo a Administração valer-se da via judicial para a cobrança.
II. A remoção de construções de áreas de risco iminente de desabamento somente pode ser feita
após autorização judicial.
III. Admite-se, excepcionalmente, que a Administração execute seus atos, assegurando o exercício
do contraditório e da ampla defesa apenas posteriormente.
Assinale:
a) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
b) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
c) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
d) se somente a afirmativa II estiver correta.
e) se somente a afirmativa III estiver correta.

10) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
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O ato administrativo
a) pode ser revogado com fundamento em razões de conveniência e oportunidade, desde que
observados os efeitos ex tunc dessa extinção do ato.
b) tem na presunção de legitimidade a autorização para imediata execução e permanece em
vigor até prova em contrário.
c) é revogável pelo Poder Judiciário que é apto a fazer o controle de legalidade, sem ingressar em
seu mérito administrativo.
d) de Secretário de Segurança Pública que determina remoção ex officio do Delegado de Polícia,
sem motivação, não se sujeita ao controle de juridicidade por conter alta carga de
discricionariedade em seu teor.
e) tem como requisitos a presunção de legitimidade, a autoexecutoriedade, a imperatividade e a
exigibilidade.
11) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
São atos administrativos ordinatórios, entre outros,
a) as Instruções, as Deliberações, as Portarias e os Regulamentos.
b) os Decretos, as Instruções, os Provimentos e os Regimentos.
c) os Despachos, os Avisos, as Portarias e as Ordens de Serviço.
d) os Regulamentos, as Instruções, os Regimentos e as Deliberações.
e) os Decretos, os Despachos, os Regimentos e as Resoluções.

12) CESPE - Del Pol (PC PE)/PC PE/2016
Acerca dos atos do poder público, assinale a opção correta.
a) A convalidação implica o refazimento de ato, de modo válido. Em se tratando de atos nulos,
os efeitos da convalidação serão retroativos; para atos anuláveis ou inexistentes tais efeitos não
poderão retroagir.
b) A teoria dos motivos determinantes não se aplica aos atos vinculados, mesmo que o gestor
tenha adotado como fundamento um fato inexistente.
c) Atos complexos resultam da manifestação de um único órgão colegiado, em que a vontade de
seus membros é heterogênea. Nesse caso, não há identidade de conteúdo nem de fins.
d) Atos gerais de caráter normativo não são passíveis de revogação, eles podem ser somente
anulados.
e) Atos compostos resultam da manifestação de dois ou mais órgãos, quando a vontade de um é
instrumental em relação à do outro. Nesse caso, praticam-se dois atos: um principal e outro
acessório.

Organização Administrativa
13) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
Numa entrevista com um gestor público que tem como foco verificar conhecimentos atualizados
sobre os diferentes tipos de organizações na administração pública brasileira, o entrevistado
poderia citar, corretamente, exemplos de empresas públicas e de agências reguladoras brasileiras
7
Todos os direitos reservados ao Master Juris. São proibidas a reprodução e
quaisquer outras formas de compartilhamento.

Direito Administrativo
Delegado da Polícia Civil

que estão contidos, respectivamente, em:
a) BB – Banco do Brasil e CEF – Caixa Econômica Federal; ANAC – Agência Nacional de Aviação
Civil e ANI – Agência Nacional de Informática.
b) Eletrobras e BB – Banco do Brasil; ANA – Agência Nacional de Águas e ANEEL – Agência
Nacional de Energia Elétrica.
c) Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e Petrobras ; ANS – Agência
Nacional de Saúde e ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil.
d) ECT – Empresa de Correios e Telégrafos e CEF – Caixa Econômica Federal; ANA – Agência
Nacional de Águas e ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações.
e) Petrobras e ECT – Empresa de Correios e Telégrafos; ANEEL – Agência Nacional de Energia
Elétrica e ANS – Agência Nacional de Seguros.

14) CESPE - Del Pol (PC PE)/PC PE/2016
Considerando os princípios e fundamentos teóricos do direito administrativo, assinale a opção
correta.
a) As empresas públicas e as sociedades de economia mista, se constituídas como pessoa jurídica
de direito privado, não integram a administração indireta.
b) Desconcentração é a distribuição de competências de uma pessoa física ou jurídica para outra,
ao passo que descentralização é a distribuição de competências dentro de uma mesma pessoa
jurídica, em razão da sua organização hierárquica.
c) Em decorrência do princípio da legalidade, é lícito que o poder público faça tudo o que não
estiver expressamente proibido pela lei.
d) A administração pública, em sentido estrito e subjetivo, compreende as pessoas jurídicas, os
órgãos e os agentes públicos que exerçam função administrativa.
e) No Brasil, por não existir o modelo da dualidade de jurisdição do sistema francês, o ingresso
de ação judicial no Poder Judiciário para questionar ato do poder público é condicionado ao
prévio exaurimento da instância administrativa.

15) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
Quando o Poder Público, conservando para si a titularidade do serviço público, transfere sua
execução à pessoa jurídica de direito privado, previamente existente, ocorre o que se denomina
descentralização
a) autárquica.
b) por colaboração.
c) hierárquica.
d) por subordinação.
e) heterotópica.

16) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
Um gestor público municipal da área de assistência social, em busca de alternativas para a
melhoria na prestação dos serviços à sociedade, iniciou um processo de parcerias com creches
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conduzidas por ONGs situadas no município em que atua este gestor. Esse tipo de prática é
frequente na gestão pública brasileira, e é denominada:
a) Desconcentração.
b) Eficácia.
c) Descentralização.
d) Socialização.
e) Eficiência.

17) FUNCAB - Del Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
São características das Agências Reguladoras, EXCETO:
a) poder normativo técnico.
b) autonomia decisória.
c) não vinculação à Administração Direta.
d) independência administrativa.
e) autonomia econômico-financeira.

Poderes Administrativos
18) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
No que se refere ao poder disciplinar da Administração, é correto afirmar que
a) é possível admitir punição disciplinar desacompanhada de justificativa da autoridade que a
impõe.
b) se aplica ao poder disciplinar o princípio da pena específica.
c) a punição disciplinar e a criminal têm fundamentos idênticos.
d) a aplicação da pena disciplinar tem para o superior hierárquico o caráter de um poder-dever.
e) nem toda a condenação criminal por delito funcional acarreta a punição disciplinar.

19) CESPE - Del Pol (PC PE)/PC PE/2016
Acerca dos poderes e deveres da administração pública, assinale a opção correta.
a) A autoexecutoriedade é considerada exemplo de abuso de poder: o agente público poderá
impor medidas coativas a terceiros somente se autorizado pelo Poder Judiciário.
b) À administração pública cabe o poder disciplinar para apurar infrações e aplicar penalidades
a pessoas sujeitas à disciplina administrativa, mesmo que não sejam servidores públicos.
c) Poder vinculado é a prerrogativa do poder público para escolher aspectos do ato
administrativo com base em critérios de conveniência e oportunidade; não é um poder
autônomo, devendo estar associado ao exercício de outro poder.
d) Faz parte do poder regulamentar estabelecer uma relação de coordenação e subordinação
entre os vários órgãos, incluindo o poder de delegar e avocar atribuições.
e) O dever de prestar contas aos tribunais de contas é específico dos servidores públicos; não é
aplicável a dirigente de entidade privada que receba recursos públicos por convênio.
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20) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
João, sem solicitar permissão ou autorização ao Poder Público, inaugurou uma rádio
comunitária, por meio da qual pretendia prestar serviço de radiodifusão. Constatado o fato, o
Poder Executivo, sem prévia oitiva de João, interditou a rádio, interrompendo as transmissões, e
lacrou os aparelhos.
Considerando a jurisprudência dos Tribunais Superiores acerca da matéria, assinale a afirmativa
correta.
a) O ato praticado pelo Executivo configura sanção administrativa e é ilegal, pois o interessado
possui direito a prévio contraditório e ampla defesa.
b) O ato praticado pelo Executivo configura sanção administrativa e é válido, pois o interessado
não possuía permissão ou autorização para operar rádio comunitária.
c) O ato praticado pelo Executivo configura medida cautelar da Administração, inerente ao
poder de polícia, e é ilegal, pois o interessado possui direito a prévio contraditório e ampla
defesa.
d) O ato praticado pelo Executivo configura medida cautelar da Administração, manifestação do
poder de polícia administrativa preventiva, e é válido, pois a rádio operava sem permissão ou
autorização.
e) O ato praticado pelo Executivo é ilegal, pois, além de não ter havido o prévio contraditório,
não há necessidade de autorização ou permissão para a prestação de serviços de radiodifusão.

21) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
Ao exercício do poder de polícia são inerentes certas atividades que podem ser sumariamente
divididas em quatro grupos: I – legislação; II – consentimento; III – fiscalização; e IV – sanção.
Nessa ordem de ideias, é correto afirmar que o particular
a) pode exercer apenas as atividades de consentimento e de sanção, por não serem típicas de
Estado.
b) somente pode exercer, por delegação, a atividade de fiscalização, por não ser típica de Estado.
c) pode exercer, por delegação, as atividades de consentimento e fiscalização, por não serem
típicas de Estado.
d) pode exercer, por delegação, quaisquer das atividades inerentes ao poder de polícia, pois não
se traduzem em funções típicas de Estado.
e) pode exercer, por delegação, o direito de impor, por exemplo, uma multa por infração de
trânsito e cobrá-la, inclusive, judicialmente.

22) FUNCAB - Del Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
Sobre o poder de polícia, é correto afirmar:
a) Por ter natureza eminentemente sancionatória, deve sempre ser exercido nos estritos limites
da lei.
b) Embora não seja a regra, admite-se sua delegação a particulares, incluindo as atividades
materiais acessórias e conexas, bem ainda a coerção e a imposição de sanções.
c) Excepcionalmente, se presente interesse público relevante, as medidas de poder de polícia
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podem gerar efeitos retroativos e infirmar os efeitos produzidos por atos praticados
anteriormente.
d) Orienta-se a prevenir lesão a direitos e a valores tutelados juridicamente, possuindo cunho
eminentemente preventivo.
e) Desenvolve-se por meio de quatro categorias de providências: a regulamentação (edição de
normas gerais), a emissão de decisões particulares, a coerção fática propriamente dita e o
sancionamento a posteriori.

23) CESPE - Del Pol (PC PE)/PC PE/2016
A fiscalização ambiental de determinado estado da Federação verificou que a água utilizada para
o consumo dos hóspedes de um hotel era captada de poços artesianos. Como o hotel não tinha a
outorga do poder público para extração de água de aquífero subterrâneo, os fiscais lavraram o
auto de infração e informaram ao gerente do hotel que lacrariam os poços artesianos, conforme a
previsão da legislação estadual. O gerente resistiu à ação dos fiscais, razão pela qual policiais
militares compareceram ao local e, diante do impasse, o gerente, acompanhado do advogado do
hotel, e os fiscais foram conduzidos à delegacia local. O advogado alegou que os fiscais teriam
agido com abuso de autoridade, uma vez que o poder público estadual não teria competência
para fiscalizar poços artesianos, e requereu ao delegado de plantão a imediata liberação do
gerente e o registro, em boletim de ocorrência, do abuso de poder por parte dos fiscais.
A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta, considerando as regras e princípios
do direito administrativo.
a) Agentes de fiscalização não possuem poder de polícia, que é exclusivo dos órgãos de
segurança pública. Por essa razão, os fiscais não poderiam entrar no hotel, propriedade privada,
sem o acompanhamento dos policiais militares.
b) A fiscalização estadual agiu corretamente ao aplicar o auto de infração: o hotel não poderia
fazer uso de poço artesiano sem a outorga do poder público estadual. Contudo, os fiscais
somente poderiam lacrar os poços se dispusessem de ordem judicial, razão pela qual ficou
evidente o abuso de poder.
c) As águas subterrâneas e em depósito são bens públicos da União, razão pela qual a
fiscalização estadual não teria competência para atuar no presente caso.
d) Os estados membros da Federação possuem domínio das águas subterrâneas e poder de
polícia para precaver e prevenir danos ao meio ambiente. Assim, a fiscalização estadual não só
tinha o poder, mas também, o dever de autuar.
e) Não é necessária a outorga do ente público para o simples uso de poço artesiano. Logo, a
conduta dos fiscais foi intempestiva e abusiva.
24) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
No interior de determinada cela de cadeia pública do Estado “Y”, o detento Pedro cometeu
suicídio.
Diante da situação narrada, tendo em vista a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal
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(STF), é correto afirmar que
a) o Estado não pode ser responsabilizado civilmente pela morte de Pedro, tendo em vista que o
fato lesivo foi praticado exclusivamente pela vítima.
b) essa situação configura hipótese de conduta comissiva, que enseja a responsabilidade
subjetiva do Estado, caso comprovada sua culpa.
c) essa situação configura hipótese de conduta omissiva, que enseja a responsabilidade objetiva,
tendo em vista o dever estatal de preservar a integridade física do preso.
d) houve conduta omissiva estatal, de modo que a reparação só seria possível caso fosse
demonstrado que o Estado intencionalmente permitiu a ocorrência do resultado.
e) o caso permite a aplicação da teoria da responsabilidade civil pelo risco integral.

Controle da Administração
25) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
A Administração Pública deve atuar com legitimidade, segundo as normas pertinentes a cada ato
e de acordo com a finalidade e o interesse coletivo na sua realização. Nesse sentido, é correto
afirmar que
a) o controle administrativo deriva do poder-dever de autotutela que a Administração tem sobre
seus próprios atos e agentes.
b) são características da fiscalização hierárquica a mutabilidade e a provocação.
c) o controle de mérito é todo aquele que antecede a conclusão do ato.
d) a inexistência de lei específica impede o controle externo popular.
e) se o ato pendente de decisão administrativa é inoperante, pode causar lesão ou ameaça de
lesão a alguém, que passa a ter legitimação para se socorrer do Judiciário.

26) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
José, servidor público federal, recebia há anos gratificação de dedicação exclusiva, sem ter notícia
de qualquer impugnação quanto ao respectivo pagamento.
Na semana passada, José foi surpreendido com o corte do pagamento da gratificação e com a
notificação, pelo órgão ao qual é vinculado, de que deveria devolver todas as quantias já
recebidas a título de dedicação exclusiva.
Ambas as medidas decorreram de determinação exarada em processo administrativo que
tramitou no Tribunal de Contas da União (TCU).
Diante da situação narrada, assinale a afirmativa correta.
a) O imediato corte no pagamento e a cobrança dos valores recebidos foram medidas adotadas
de forma adequada, tendo em vista que o dever do TCU de fiscalizar pagamentos a servidores
legitima a pronta anulação de quaisquer atos irregulares.
b) As medidas adotadas foram viciadas, eis que não foram observados o contraditório e a ampla
defesa no processo administrativo que tramitou perante o TCU, do qual resultou a anulação do
ato que concedeu a gratificação a José.
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c) A determinação exarada pelo TCU foi apenas parcialmente correta, eis que apenas o imediato
corte no pagamento da gratificação poderia ter sido determinado de forma válida.
d) As medidas determinadas pelo TCU não poderiam ter sido imediatamente implementadas,
pois dependeriam de prévia autorização judicial.
e) A competência constitucional do TCU não abrange a possibilidade de determinação de
quaisquer das medidas aplicadas.

Agentes Públicos
27) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
João recebeu a notícia de que havia sido aprovado na 12ª colocação no concurso para Delegado
de Polícia e, agora, somente aguarda ser chamado para começar a exercer a tão sonhada
profissão. O Edital previra a existência das atuais 10 vagas, além da formação de cadastro de
reserva com outros 10 candidatos aprovados.
Considerando a situação acima e o atual entendimento sobre o tema, assinale a afirmativa
correta.
a) Mesmo que João já tenha sido nomeado, ele não tem direito subjetivo a tomar posse no cargo
de Delegado de Polícia, vez que foi aprovado em 12º para um concurso que somente previra 10
vagas.
b) João tem direito subjetivo à nomeação e à posse, vez que aprovado no concurso dentro do
número previsto para o cadastro de reserva, o que demonstra a necessidade do Estado no
preenchimento do cargo.
c) Se houver a desistência de dois candidatos aprovados em melhor colocação que João, terá ele
direito subjetivo à nomeação e à posse, vez que o edital ao estabelecer o número de vagas vincula
o Estado.
d) Mesmo os candidatos aprovados até a 10ª colocação não têm direito a nomeação e posse, pois
a aprovação em concurso público gera mera expectativa de direito, ficando a convocação sujeita a
discricionariedade do Administrador Público.
e) Mesmo que o 13º colocado seja nomeado e empossado, João não terá direito subjetivo à
nomeação e à posse, vez que não foi aprovado dentro do número de vagas no concurso.

28) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
Acerca do direito de greve dos servidores públicos, analise as afirmativas a seguir.
I. Caso o servidor público venha a aderir a greve, é facultado a Administração efetuar o desconto
na remuneracão pelos dias não trabalhados.
II. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha concretizado o direito de greve do servidor
público, acabou por fixar entendimento que os policiais civis não têm direito de fazer greve.
III. A participação de servidor público em estágio probatório em movimento grevista, acarreta a
sua exoneração, visto que o mesmo não detém estabilidade.
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Assinale:
a) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
b) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
c) se somente as afirmativas I, II e III estiverem corretas.
d) se somente a afirmativa III estiver correta.
e) se somente a afirmativa II estiver correta.

29) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
Considerando o regime jurídico dos servidores públicos civis, a que alude a Lei nº 8.112/1990,
assinale a alternativa correta.
a) É de 30 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício,
contados da data da posse.
b) É possível a remoção para acompanhar pai ou filho também servidor público civil ou militar,
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi
deslocado no interesse da Administração.
c) O servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido,
redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório terá, no mínimo, 15 e, no
máximo, 30 dias de prazo, contados da publicação do ato, para a retomada do efetivo
desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o
deslocamento à nova sede.
d) O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou que tiver sua
aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 90 dias para quitar o débito.
e) A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no
cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão
administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.

30) CESPE - Del Pol (PC PE)/PC PE/2016
Assinale a opção correta a respeito de servidor público, agente público, empregado público e das
normas do regime estatutário e legislação correlata.
a) O processo administrativo disciplinar somente pode ser instaurado por autoridade detentora
de poder de polícia.
b) Nomeação, promoção e ascensão funcional são formas válidas de provimento de cargo
público.
c) Empregado público é o agente estatal, integrante da administração indireta, que se submete ao
regime estatutário.
d) A vacância de cargo público pode decorrer da exoneração de ofício de servidor, quando não
satisfeitas as condições do estágio probatório.
e) Para os efeitos de configuração de ato de improbidade administrativa, não se considera agente
público o empregado de empresa incorporada ao patrimônio público municipal que não seja
servidor público.
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31) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
Jorge, delegado, praticou ato passível, em tese, de aplicação de penalidade de demissão.
Instaurado processo administrativo disciplinar (PAD), Jorge atuou em causa própria,
dispensando representação por advogado. Ao final do PAD, foi aplicada a pena de demissão.
Antes de proferida a decisão administrativa, houve trânsito em julgado de sentença prolatada em
processo judicial de natureza penal, referente ao mesmo ato, no qual Jorge foi absolvido por falta
de provas.
Jorge, então, interpôs recurso administrativo, no qual alegou:
I. que a decisão judicial, neste caso específico, deveria necessariamente repercutir sobre a decisão
administrativa.
II. que houve nulidade no processo administrativo disciplinar, tendo em vista a ausência de
defesa técnica, que resultou em evidente prejuízo, consistente na aplicação da pena de demissão.
Diante do caso narrado, assinale a afirmativa correta.
a) A demissão deve ser anulada, tendo em vista que os dois argumentos alegados por Jorge estão
corretos.
b) A demissão deve ser anulada, mas só é possível o acolhimento do argumento referente à
repercussão da esfera penal na esfera administrativa nos casos de absolvição.
c) A demissão deve ser anulada, mas só é possível o acolhimento do argumento de vício no PAD,
pois a defesa técnica é direito indisponível da parte, de modo que nem mesmo a dispensa de
representação feita por Jorge permite a superação do vício.
d) A demissão não deve ser anulada, pois, no caso narrado, não há repercussão da esfera penal
na esfera administrativa, e a falta de defesa técnica por advogado no PAD não ofende a
Constituição.
e) A demissão não deve ser anulada, eis que qualquer decisão proferida na esfera penal jamais
teria o condão de repercutir na esfera administrativa, tendo em vista a absoluta independência
entre ambas, conforme entendimento consolidado em súmula vinculante do Supremo Tribunal
Federal.

32) UEG - Del Pol (PC GO)/PC GO/2013
O Estatudo dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Góias e de suas Autarquias, Lei n.
10.460/88, prevê que
a) os casos de promoção, acesso e reintegração dependem de posse.
b) os secretários de estado são impedidos de dar posse em qualquer circunstância.
c) a posse por procuração é possível em casos de doença devidamente comprovada.
d) a posse deverá ser tomada no prazo de 30 (trinta) dias da publicação, sem prorrogação
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33) FUNCAB - Del Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
No que diz respeito à aquisição da estabilidade do servidor público, assinale a alternativa correta.
a) É exigido o requisito temporal de dois anos de efetivo exercício.
b) Pode ser estendida aos titulares de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração.
c) Guarda correlação com o cargo e não com o serviço público.
d) A avaliação negativa, pela Administração, do desempenho do servidor, pode excluí-lo do
serviço público sem o ato de exoneração.
e) O servidor que não satisfizer as condições do estágio probatório deverá ser exonerado,
observadas as formalidades legais.

34) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
As alternativas a seguir apresentam, de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado
do Maranhão, Lei Estadual n. 6.107/94, faltas administrativas puníveis com pena de advertência
por escrito, à exceção de uma. Assinale-a.
a) Recusar fé a documento público.
b) Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição.
c) Coagir ou aliciar subordinados a filiar-se a associação profissional, sindical ou a partido
político.
d) Revelar segredo que tiver conhecimento em razão do cargo.
e) Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato.
35) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei n.o
10.261/68), será aplicada a pena de demissão, a bem do serviço público, ao funcionário que
a) for ineficiente no serviço.
b) receber presentes de qualquer espécie, por intermédio de outrem, em razão de suas funções.
c) abandonar o cargo por mais de 30 dias consecutivos.
d) se ausentar do serviço, sem causa justificável, por mais de 45 dias, interpoladamente, em 01
ano.
e) aplicar indevidamente dinheiros ou recursos públicos.

36) FUNCAB - Del Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
Sobre o regime jurídico dos servidores civis do estado do Rio de Janeiro, assinale a alternativa
correta.
a) A revisão do processo administrativo, em caso de falecimento do funcionário, poderá ser
solicitada por qualquer pessoa.
b) É vedada a subordinação imediata do funcionário ao cônjuge ou parente até terceiro grau,
salvo em função de confiança, limitada a duas.
c) A autoridade que tiver ciência de qualquer irregularidade no serviço público pode promover,
imediatamente, a apuração sumária, por meio de sindicância.
d) Prescreverá em cinco anos a falta sujeita à pena de suspensão.
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e) A pena de suspensão será aplicada em caso de embriaguez habitual.
37) CESPE - Del Pol (PC PE)/PC PE/2016
De acordo com as disposições da Lei n.º 6.123/1968 — que institui o regime jurídico dos
funcionários públicos civis do estado de Pernambuco —, a ofensa física a outro servidor durante
o expediente enseja a penalidade de
a) advertência.
b) demissão.
c) repreensão.
d) multa, caso seja conveniente para o serviço.
e) suspensão.

Improbidade Administrativa
38) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
José, servidor público, permitiu que chegasse ao conhecimento de João, antes da respectiva
divulgação oficial, teor de medida econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, do qual teve
notícia em razão de sua função.
Diante do caso narrado, tendo em vista a jurisprudência dos Tribunais Superiores, assinale a
afirmativa correta.
a) A aferição acerca da configuração de ato de improbidade administrativa dependerá da
comprovação de dolo específico de José. Caso este seja comprovado, José poderá sofrer a punição
de suspensão dos direitos políticos pelo período de cinco a oito anos.
b) Para a verificação da prática de ato de improbidade administrativa no caso narrado, é
suficiente a constatação de dolo genérico de José. Caso haja comprovação, José poderá ter seus
direitos políticos suspensos pelo período de três a cinco anos.
c) Para que se configure ato de improbidade administrativa no caso, é essencial que João também
seja servidor público.
d) A verificação de prática de ato de improbidade administrativa dependerá da comprovação de
dolo específico de José. Caso este seja comprovado, José poderá sofrer a punição de suspensão de
direitos políticos pelo período de oito a dezesseis anos ou pagamento de multa.
e) Para a aferição da prática de ato de improbidade administrativa, é suficiente a constatação de
dolo genérico de José. Caso este seja comprovado, José poderá perder a função pública e ter seus
direitos políticos suspensos pelo período de cinco a oito anos.
39) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
Dispõe a Lei n.º 8.249, de 1992 – Lei de Improbidade Administrativa – que, independentemente
das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, na hipótese dos atos
que importam enriquecimento ilícito, a suspensão dos direitos políticos será de
a) 1 (um) a 4 (quatro) anos.
b) 1 (um) a 3 (três) anos.
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c) 2 (dois) a 4 (quatro) anos.
d) 2 (dois) anos.
e) 8 (oito) a 10 (dez) anos.

40) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, auferir
qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato,
função, emprego ou atividade, nas entidades mencionadas na Lei nº 8.429/1992, sujeitando o
infrator, além do pagamento de multa civil, a
a) perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 4 a 8 oito anos e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, pelo
prazo de 5 anos.
b) perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do
dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos 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 2 anos.
c) perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do
dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos 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 10 anos.
d) perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio, ressarcimento integral
do dano, quando houver, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos de 2 a 8
anos.
e) perda dos bens e valores acrescidos ilegalmente ao patrimônio, da função pública, suspensão
dos direitos políticos de 3 a 5 anos 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 3 anos.
41) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
De acordo com a Lei n.o 8.429/92, a ação de improbidade, em caso de enriquecimento ilícito,
a) seguirá o rito ordinário e será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica
interessada.
b) deve ser proposta no prazo de 45 dias da efetivação da medida cautelar de sequestro.
c) deve ser proposta no prazo de 60 dias da efetivação da medida cautelar de sequestro.
d) seguirá o rito sumário e será proposta exclusivamente pelo Ministério Público.
e) seguirá o rito ordinário e será proposta exclusivamente pelo Ministério Público.

Serviços Públicos
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42) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
O Estado do Maranhão resolveu realizar a concessão de serviço público para a operação de uma
rodovia estadual.
Considerando a situação fática apresentada, assinale a afirmativa correta.
a) A concessão de serviço público, tal como no caso, deve ser realizada mediante licitação, em
modalidade a ser definida conforme o valor da obra necessária.
b) O critério de julgamento previsto no edital de concessão de serviço público somente poderá
ser o da menor tarifa pelo serviço prestado.
c) As responsabilidades penal e administrativa dos agentes operadores da concessionária são
subjetivas, já a civil, quanto ao serviço da concessionária, será objetiva.
d) A outorga do contrato de concessão de serviço público, deve ser sempre precedida de
autorização legislativa, ao licitante vencedor.
e) A concessão poderá ser transferida a terceiros, direito que assiste ao concessionário e que não
necessita de anuência por parte do poder concedente.

43) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
Tendo em vista a disciplina da Lei n. 8.987/95 sobre os modos de extinção de concessões de
serviços públicos, assinale a afirmativa correta.
a) A concessão pode ser extinta pela caducidade, que ocorre com o advento do termo final do
contrato.
b) A concessão pode ser extinta pela encampação, que ocorre quando a concessionária não
atender a intimação do poder concedente no sentido de regularizar a prestação do serviço, e
independe de prévio pagamento de indenização.
c) Na rescisão, o contrato pode ser extinto por iniciativa do concessionário em caso de
descumprimento de normas contratuais pelo poder concedente, mediante notificação
administrativa para que sejam sanadas as irregularidades.
d) A encampação consiste na retomada do serviço pelo poder concedente, durante o prazo de
concessão, por motivo de interesse público, após prévio pagamento de indenização,
independentemente de autorização legislativa.
e) A caducidade da concessão pode ser declarada quando a concessionária não cumprir
tempestivamente as penalidades impostas por infrações.

44) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
O prefeito de determinada cidade elabora projeto de celebração de uma parceria público-privada,
que tem (i) valor de contrato equivalente a quinze milhões de reais; por um (ii) prazo de cinco
anos; tendo por (iii) objeto único da prestação a execução de obra pública. De acordo com a Lei
de Parceria Público-Privada (Lei n.o 11.079/2004), o projeto
a) pode ser levado adiante, desde que seja aumentado o prazo de prestação para seis anos,
estando corretos os demais parâmetros.
b) pode ser levado adiante, desde que o objeto único desse contrato possa ser modificado para
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“fornecimento de mão de obra”, pois os demais parâmetros estão corretos para o tipo de
contratação almejada.
c) não pode vingar, pois o valor do contrato não atinge ao mínimo permitido, e a finalidade
“execução de obra pública” também é vedada para esse tipo de contratação.
d) não pode vingar, pois a despeito de as demais condições dele estarem adequadas, o valor da
obra é inferior ao mínimo estabelecido na Lei para esse tipo de contratação.
e) pode ser levado adiante, pois todas as condições se encontram dentro dos parâmetros legais
de observação obrigatória para esse tipo de contratação.

45) CESPE - Del Pol (PC PE)/PC PE/2016
Tendo como referência a legislação aplicável ao regime de concessão e permissão de serviços
públicos e às parcerias público-privadas, assinale a opção correta.
a) De acordo com a Lei n.º 8.987/1995, as permissões de serviço público feitas mediante licitação
não podem ser formalizadas por contrato de adesão.
b) Em relação à parceria público-privada, entende-se por concessão administrativa o contrato de
prestação de serviços de que a administração pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que
envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens.
c) As agências reguladoras não podem promover licitações que tenham por objeto a concessão
de serviço público do objeto por ela regulado.
d) É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada cujo período de prestação do
serviço seja superior a cinco anos.
e) Por meio da concessão, o poder público delega a prestação de serviço público a concessionário
que demonstre capacidade para seu desempenho, sendo esse serviço realizado por conta e risco
do poder concedente.

46) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
Poder Público firma com entidades públicas ou privadas uma associação visando ao atingimento
de interesses comuns, caracterizado o ajuste de vontades por (i) interesses não conflitantes; (ii)
mútua colaboração entre os partícipes do acordo; (iii) pagamentos voltados integralmente para a
consecução do objetivo expresso no instrumento e não como remuneração. Trata-se de
a) concessão.
b) consórcio.
c) consórcio público.
d) convênio.
e) parceria público-privada.

47) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
Quanto à classificação dos serviços públicos, é correto conceituar como serviços próprios do
Estado aqueles que
a) a Administração os presta remuneradamente, por seus órgãos ou entidades descentralizadas,
ou delega sua prestação a concessionários, permissionários ou autorizatários.
20
Todos os direitos reservados ao Master Juris. São proibidas a reprodução e
quaisquer outras formas de compartilhamento.

Direito Administrativo
Delegado da Polícia Civil

b) se relacionam intimamente com as atribuições do Poder Público e para a execução dos quais a
Administração usa sua supremacia sobre os administrados.
c) se consubstanciam em atividade econômica que só pode ser explorada diretamente pelo Poder
Público.
d) a Administração presta sem ter usuários determinados, vale dizer, atendem à coletividade no
seu todo.
e) a Administração prepara para serem prestados ao público.

Processo Administrativo
48) CESPE - Del Pol (PC PE)/PC PE/2016
A permissão da empresa Alfa, permissionária de serviços públicos de transporte coletivo de
passageiros, conforme contrato de delegação firmado com o governo estadual, foi
unilateralmente revogada pelo poder público, por motivos de oportunidade e conveniência. A
empresa interpôs pedido de reconsideração junto ao Departamento de Regulação de Transporte
Coletivo, órgão da Secretaria Estadual de Transportes, responsável pelos contratos de permissão
de transporte coletivo. O pedido foi indeferido por Caio, diretor do referido departamento, que
alegou a existência de interesse público na revogação. Diante desse indeferimento, a empresa
interpôs recurso administrativo. Caio manteve a decisão anterior e encaminhou o recurso ao
secretário de transportes, autoridade hierarquicamente superior. Semanas após, Caio foi
nomeado secretário estadual de transportes e, nessa qualidade, conheceu do recurso
administrativo e negou-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida.
Com referência a essa situação hipotética, assinale a opção correta.
a) O fato de Caio não ter reconsiderado a sua decisão não equivale a julgamento de recurso.
Assim, houve uma única decisão administrativa em sede de recurso administrativo, sendo
irrelevante que a autoridade julgadora tenha emitido uma decisão anterior sobre a questão.
b) O recurso administrativo deveria ter sido apreciado por autoridade hierarquicamente
superior e diferente daquela que decidira anteriormente o pedido de reconsideração. Como Caio
estava impedido de julgar o recurso administrativo, há de se concluir que a decisão do recurso foi
nula.
c) No caso em tela, haveria a suspeição de Caio, razão pela qual ele não poderia julgar o recurso
administrativo. Dessa forma, Caio deveria anular a decisão sobre o recurso e delegar a algum
subordinado seu a competência para o julgamento.
d) A permissão de serviço público é feita a título precário e, por esse motivo, a empresa
permissionária não tem direito a recorrer administrativamente do ato administrativo que
revogou a sua permissão.
e) Em razão do princípio da intranscendência subjetiva, é juridicamente possível que uma
mesma pessoa decida sobre o pedido de reconsideração e o recurso administrativo, uma vez que,
legalmente, eles foram decididos por autoridades administrativas distintas.
49) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
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Sócrates, antigo servidor de uma autarquia, sofreu um processo administrativo disciplinar cujo
resultado, ao final, lhe custou a perda do próprio cargo público. Durante o processo, foi possível
ao servidor informar o julgador dos fatos, manifestar-se sobre as evidências trazidas contra si e,
inclusive, ter consideradas suas manifestações nos autos. A despeito disso, alegou o servidor que,
no trâmite do processo, não foi assistido por advogado regularmente constituído para a defesa.
Em tais condições, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar,
por si só,
a) importa nulidade do processo administrativo disciplinar por constituir flagrante cerceamento
de defesa.
b) não importa nulidade de processo administrativo disciplinar, desde que seus atos sejam
reaproveitados em novo procedimento, desta vez assistido o acusado por defensor dativo.
c) importa nulidade da decisão por violar o princípio da ampla defesa assegurado a todos
litigantes em processo judicial ou administrativo pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.
d) importa nulidade do processo administrativo disciplinar, pois a Lei Estadual do Processo
Administrativo (Lei n.o 10.177/1998) prevê a essencialidade do defensor habilitado para o
cumprimento do devido processo legal.
e) não ofende a constituição, ainda mais no presente caso em que a parte reconhecidamente se
defendeu nos autos.

50) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
De acordo com a Lei Estadual do Processo Administrativo (Lei n.o 10.177/1998), uma vez
requerida a expedição de certidão de autos de procedimento em poder da Administração, a
autoridade competente deverá apreciar o requerimento em 05 dias
a) corridos e determinará a expedição em prazo não inferior a 05 dias úteis.
b) corridos e determinará a expedição em prazo não superior a 05 dias corridos.
c) úteis e determinará a expedição em prazo não inferior a 05 dias úteis.
d) corridos e determinará a expedição em prazo não inferior a 05 dias corridos.
e) úteis e determinará a expedição em prazo não superior a 05 dias úteis.

Licitações
51) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
A respeito da licitação, assinale a assertiva correta.
a) A impugnação das cláusulas contidas no edital de licitação é restrita a quem dela participa e
deve se dar até o momento da abertura dos envelopes de habilitação em concorrência.
b) Nas concorrências de âmbito internacional, por questão de soberania nacional, o edital não
deverá se flexibilizar ao sabor das diretrizes da política monetária e do comércio exterior.
c) É inexigível a licitação para contratação de entidades privadas sem fins lucrativos, para
implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano
e produção de alimentos em prol de famílias rurais de baixa renda flageladas pela crônica falta de
água.
d) Salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em
ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão, os membros das Comissões de
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licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela Comissão.
e) Finalizada a licitação, o licitante vencedor nutre verdadeiro direito adquirido à contratação
pelo Poder Público, o qual não poderá alegar motivo de interesse público para deixar de
contratar naquele momento.

52) CESPE - Del Pol (PC PE)/PC PE/2016
Com base nas regras e princípios relativos à licitação pública e aos contratos administrativos,
assinale a opção correta.
a) É inexigível a licitação para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros de determinada
marca, quando essa só possa ser fornecida por representante comercial exclusivo.
b) Na contratação direta de serviço de engenharia por dispensa ou inexigibilidade de licitação, se
o valor da contratação for inferior a R$ 150.000,00, o instrumento de contrato não será
obrigatório.
c) De acordo com a Lei n.º 10.520/2002 (modalidade de licitação denominada pregão, para
aquisição de bens e serviços comuns), se a licitação for feita na modalidade de pregão, será
obrigatória a exigência de garantia de proposta para a aquisição de serviços comuns.
d) Admite-se a participação de bolsas de mercadorias para o apoio técnico e operacional ao
pregão, desde que sejam constituídas na forma de cooperativas.
e) É dispensável a licitação para a contratação de instituição que promoverá a recuperação social
de presos. Para esse fim, o poder público pode contratar pessoa jurídica com ou sem fim
lucrativo, desde que a instituição seja de inquestionável reputação ético-profissional.
53) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
Uma determinada empresa estatal veio a alienar imóvel público desafetado a entidade de serviço
social autônomo e, para tanto, se valeu de hipótese legal de licitação dispensada prevista no art.
17, I, “e”, da Lei n.o 8.666/93 (venda a outro órgão ou entidade da administração pública, de
qualquer esfera de governo). Partindo-se de tais pressupostos, é correto afirmar que essa venda é
a) ilegal, pois a negociação não fora precedida por licitação na modalidade de leilão.
b) ilegal, pois a negociação não fora precedida por licitação na modalidade tomada de preços.
c) legal, porque os serviços sociais autônomos integram a Administração Pública indireta,
fazendo jus à dispensa de licitação.
d) ilegal, porque a hipótese de dispensa de licitação não se faz presente no caso.
e) legal, porque havendo desafetação do patrimônio público, era permitido à estatal vendê-lo
diretamente à entidade integrante do sistema “S” que presta serviço de interesse público.
54) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
O estado “X”, após regular processo licitatório, elabora ata de registro de preço para locação de
microcomputadores, com manutenção preventiva e corretiva. A ata é publicada em 11 de
novembro de 2011.
Considerando a situação hipotética descrita, assinale a afirmativa correta.
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a) A duração da validade da ata de registro de preço submete-se ao Art. 57 da lei de licitações,
sendo possível a sua prorrogação até o limite de 48 meses, por se tratar de bens e serviços de
informática.
b) O contrato assinado em decorrência de uma ata de registro de preços terá sua vigência
obrigatoriamente limitada à duração da própria ata, sob pena de se caracterizar burla à licitação.
c) A ata de registro de preços, por consubstanciar situação excepcional em que não se fará
licitação, não admite prorrogação de sua vigência.
d) O contrato decorrente de sistema de registro de preços deve ser formalizado dentro do prazo
de validade da respectiva ata; todavia, uma vez assinado, a ele aplica-se o Art. 57 da Lei n.
8.666/93, permitindo-se prorrogações ainda que a ata não seja prorrogada.
e) Com o sistema de registro de preços, o Estado “X” está dispensado da necessidade de
formalizar um contrato com a empresa vencedora da concorrência durante o prazo de vigência
da ata; todavia, caso outros entes adiram à ata (“efeito carona”), precisarão celebrar contrato
administrativo.

55) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
A respeito dos contratos administrativos, tendo em vista as disposições da Lei n. 8.666/93,
assinale a afirmativa correta.
a) Os contratos administrativos podem ser alterados unilateralmente pela Administração Pública
em casos específicos, situações em que esta deverá restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro
inicial, caso haja aumento dos encargos do contratado.
b) Nos contratos administrativos, fica facultado à Administração inserir cláusula de
reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa decorrente de
inexecução total ou parcial do contrato.
c) O instrumento de contrato, em regra, é obrigatório apenas nos casos de concorrência, bem
como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos no limite desta
modalidade de licitação.
d) A Administração poderá, pela inexecução total ou parcial do contrato, aplicar as sanções de
advertência, multa, suspensão temporária ou declaração de inidoneidade, independentemente de
prévia oitiva da parte contratada.
e) Os contratos relativos a direitos reais sobre imóveis deverão ser lavrados nas repartições
interessadas, as quais deverão manter arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro
sistemático do seu extrato.

56) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
A respeito do contrato administrativo, é correto afirmar que
a) uma vez executado, seu objeto será recebido pela Administração em duas etapas, sendo uma
provisória e outra definitiva.
b) cabe à Administração fiscalizar eventual inadimplência do contratado com referência a
eventuais encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, sob pena de ter transferido a si o aludido
passivo com consequências na regularização e uso das obras e edificações, inclusive perante o
Registro de Imóveis.
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c) a Administração pública responde subsidiariamente com o contratado pelos encargos
previdenciários resultantes da execução do contrato.
d) a Administração não poderá rejeitar parcialmente determinada obra, serviço ou fornecimento
executados em desacordo com o contrato.
e) a lei veda à Administração que mantenha o contrato com empresa cuja concordata for
decretada.

57) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
A Secretaria Estadual de Segurança Pública, após o regular processo licitatório, celebrou contrato
com uma empresa prestadora de serviços de limpeza.
Contudo, dois meses após a contínua prestação dos serviços, a Administração suspendeu o
pagamento até então realizado, sob a alegação de inexistirem verbas orçamentárias para fazer
frente a tais despesas. Ocorre que, quase quatro meses depois, a empresa continua sem receber
pelos serviços prestados.
Acerca da situação acima narrada, assinale a afirmativa correta.
a) Em razão do princípio da supremacia do interesse público, a ausência de pagamento não é
justificativa razoável para que a empresa contratada suspenda a prestação do serviço de limpeza
no prédio da Secretaria.
b) Em razão do princípio da continuidade do serviço público, a empresa contratada não poderá
interromper a prestação do serviço de limpeza, a não ser mediante decisão judicial transitada em
julgado.
c) Ainda que sem receber a contraprestação financeira pelos serviços prestados, a empresa não
poderá interromper ou paralisar o serviço de limpeza na Secretaria, visto que não há previsão
legal nesse sentido.
d) O princípio da supremacia do interesse público não pode servir de justificativa para a
Administração deixar de cumprir suas obrigações contratuais, mesmo nos casos de calamidade
pública.
e) Caso não queira pleitear a rescisão do contrato, poderá a empresa suspender a prestação dos
serviços, independentemente de qualquer medida judicial.

Intervenção do Estado na Propriedade
58) FUNCAB - Del Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
Quanto à disciplina das requisições e demais modalidades de intervenção do Estado na
propriedade, assinale a alternativa correta.
a) O objeto das requisições abrange somente os bens móveis e os serviços particulares,
excluindo-se os bens imóveis, cuja intervenção se dará na forma de ocupação temporária.
b) A requisição é direito pessoal, ao contrário da servidão, que é direito real, e tem como
pressuposto constitucional o perigo público iminente.
c) A requisição, quando causar diminuição patrimonial do particular, estará sujeita à prévia
indenização nos termos da Constituição Federal.
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d) Segundo a legislação aplicável, a requisição tem o prazo máximo de 30 dias, prorrogáveis por
igual período em caso de justificada necessidade.
e) Não podem os entes federativos instituir servidões administrativas sobre os imóveis, uns dos
outros.

59) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
O estado “X” deseja desapropriar, por utilidade pública, um imóvel pertencente a particular,
razão pela qual edita decreto declaratório de utilidade pública de determinada área.
Diante do caso narrado, e tendo em vista as disposições do Decreto Lei n. 3.365/41, assinale a
afirmativa correta.
a) Após a declaração de utilidade pública, caso o Estado não efetive a desapropriação em até
dois anos contados da data da expedição do respectivo decreto, este caducará.
b) As autoridades administrativas, declarada a utilidade pública, podem penetrar nos prédios
compreendidos na declaração, desde que possuam prévia autorização judicial.
c) Os proprietários de imóveis contíguos prejudicados extraordinariamente em sua destinação
econômica deverão reclamar perdas e danos do proprietário do imóvel expropriado, pelo fato de
este ter recebido integralmente o pagamento do preço.
d) O proprietário do imóvel poderá discutir em juízo se estão presentes ou não os casos de
utilidade pública, hipótese em que, procedentes os pedidos do autor, este poderá reivindicar o
imóvel mesmo após incorporado à Fazenda Pública, e obter indenização por perdas e danos.
e) A desapropriação poderá abranger as zonas que se valorizaram extraordinariamente em
consequência da realização do serviço, as quais deverão estar compreendidas na declaração de
utilidade pública.

Gabarito
1) D
7) B
13) D
19) B
25) A
31) D
37) B
43) E
49) E
55) A

2) B
8) B
14) D
20) D
26) B
32) C
38) B
44) C
50) E
56) A

3) A
9) B
15) B
21) C
27) C
33) E
39) E
45) B
51) D
57) E

4) B
10) B
16) C
22) D
28) A
34) D
40) C
46) D
52) B
58) B

5) E
11) C
17) C
23) D
29) E
35) B
41) A
47) B
53) D
59) E

6) D
12) E
18) D
24) C
30) D
36) A
42) C
48) B
54) D
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