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Direito Administrativo 
 

Questão 1: FCC - Ana MPU/MPU/Administrativa/2007 

Assunto: Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo 

 

Em tema de Administração Pública é INCORRETO afirmar: 

 

 a) Na Federação Brasileira, as entidades estatais são técnica e unicamente a União, os Estados-

membros e os Municípios. 

 b) O Estado é constituído de três elementos originários e indissociáveis - Povo, Território e 

Governo soberano. 

 c) A organização do Estado é matéria constitucional no que concerne à divisão política do 

território nacional, à estruturação dos Poderes, à forma de Governo, ao modo de investidura 

dos governantes, aos direitos e às garantias dos governados. 

 d) Cada órgão público, como centro de competência governamental ou administrativa, tem 

necessariamente funções, cargos e agentes, mas é distinto desses elementos, que podem ser 

modificados, substituídos ou retirados sem supressão da unidade orgânica. 

 e) Agentes administrativos são todos aqueles que se vinculam ao Estado ou às suas entidades 

autárquicas e fundacionais por relações profissionais, sujeitos à hierarquia funcional e ao 

regime jurídico determinado pela entidade estatal a que servem. 

 

 

Questão 2: FCC - Ana MPU/MPU/Orçamento/2007 

Assunto: Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo 

 

A reiteração dos julgamentos num mesmo sentido, influenciando a construção do Direito, 

sendo também fonte do Direito Administrativo, diz respeito à 

 

 a) jurisprudência. 

 b) doutrina. 

 c) prática costumeira. 
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 d) analogia. 

 e) lei. 

 

 

Questão 3: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto: Regime Jurídico Administrativo 

Com relação aos poderes, atos e contratos administrativos, julgue o item a seguir. 

As prerrogativas do regime jurídico administrativo conferem poderes à administração, 

colocada em posição de supremacia sobre o particular; já as sujeições servem de limites à 

atuação administrativa, como garantia do respeito às finalidades públicas e também dos 

direitos do cidadão. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 4: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico-Especializado/Gestão Pública/2013 

Assunto: Princípios da Administração Pública 

No que se refere aos princípios constitucionais da administração pública, julgue o item 

subsequente. 

 

Dado o princípio da legalidade, a atuação do Estado é limitada pela lei, devendo seus atos, em 

caso de inobservância desse princípio, ser declarados inválidos ou ser anulados, o que ocorre 

unicamente por via judicial. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 5: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico-Especializado/Gestão Pública/2013 

Assunto: Princípios da Administração Pública 

No que se refere aos princípios constitucionais da administração pública, julgue o item 

subsequente. 
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O princípio da eficiência, segundo o qual todo agente público deve realizar suas atribuições com 

presteza, perfeição e rendimento funcional, sobrepõe-se aos demais princípios da 

administração pública, inclusive ao da legalidade. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 6: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico-Especializado/Gestão Pública/2013 

Assunto: Princípios da Administração Pública 

No que se refere aos princípios constitucionais da administração pública, julgue o item 

subsequente. 

  

Na relação entre a administração e o administrado, o comportamento que, embora em 

consonância com a lei, ofenda a moral afronta o princípio da moralidade. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 7: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico-Especializado/Gestão Pública/2013 

Assunto: Princípios da Administração Pública 

No que se refere aos princípios constitucionais da administração pública, julgue o item 

subsequente. 

  

Constituindo exceção ao princípio da legalidade, as ações de caráter discricionário têm eficácia 

jurídica independentemente de autorização em lei. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 8: FCC - Ana MPU/MPU/Controle Interno/2007 

Assunto: Princípios expressos, explícitos ou constitucionais 
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Com relação aos princípios da Administração Pública, considere: 

 

I. As realizações governamentais não são do funcionário ou autoridade, mas da entidade pública 

em nome de quem as produzira. 

II. Todo agente público deve realizar suas atribuições legais com presteza, perfeição e 

rendimento funcional. 

 

As proposições citadas correspondem, respectivamente, aos princípios da 

 

 a) eficiência e legalidade. 

 b) razoabilidade e moralidade. 

 c) moralidade e razoabilidade. 

 d) legalidade e impessoalidade. 

 e) impessoalidade e eficiência. 

 

 

 

Questão 9: FCC - Ana MPU/MPU/Orçamento/2007 

Assunto: Princípios expressos, explícitos ou constitucionais 

 

NÃO representa um dos princípios básicos da administração pública a 

 

 a) moralidade. 

 b) publicidade. 

 c) razoabilidade. 

 d) pessoalidade. 

 e) legalidade. 

 

 

 

Questão 10: FCC - Ana MPU/MPU/Perícia/Engenharia Agronômica/2007 

Assunto: Princípios expressos, explícitos ou constitucionais 
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Atenção: Para responder a questão considere um município fictício com o nome de Paraíso do 

Norte, localizado no Estado de São Paulo. Este município tem forte tradição agropecuária e está 

localizado no interior do Estado. 

 

Trata-se da análise de suas ações em prol do estímulo à agropecuária local. 

 

Após elaborado o plano de desenvolvimento agropecuário, o governo municipal de Paraíso do 

Norte-SP contratou 15 novos funcionários que serão lotados na Secretaria Municipal de 

Agricultura visando implantar o plano citado neste estudo de caso. Estas contratações foram 

feitas sem realização de concurso publico e fora das hipóteses de contratação temporária por 

excepcional interesse publico prevista em lei. 

 

O Ministério Público ajuizou uma ação com base no princípio 

 

 a) de Proporcionalidade. 

 b) de Legalidade. 

 c) da Vinculação ao Instrumento Convocatório. 

 d) do Julgamento Objetivo. 

 e) de Competitividade. 

 

 

 

Questão 11: FCC - Ana MPU/MPU/Administrativa/2007 

Assunto: Princípios implícitos, reconhecidos e infraconstitucionais 

 

Tendo em vista a matéria administrativa, é correto afirmar: 

 

 a) Ato de império é todo aquele que ordena a conduta interna da Administração e de seus 

servidores, ou cria direitos e obrigações entre ela e os administrados, tais como as autorizações, 

permissões e os contratos em geral. 
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 b) É legal a realização de atos de império ou gestão por agente simplesmente designado para 

"responder pelo expediente", na vaga ou ausência temporária do titular. 

 c) Pelo princípio da indisponibilidade do interesse público, a Administração Pública não pode 

dispor do interesse geral nem renunciar a poderes que a lei lhe deu para tal tutela, uma vez que 

o titular de tal interesse é o Estado. 

 d) Na Administração Pública há liberdade de vontade pessoal do agente político encarregado 

da gestão, enquanto na administração particular só é lícito ao particular fazer o que a lei 

autoriza. 

 e) A publicidade do ato administrativo não é requisito de sua eficácia ou moralidade, mas se 

constitui elemento formativo do próprio ato, que só produz efeitos jurídicos através da 

divulgação no órgão oficial ou pela imprensa particular. 

 

 

 

Questão 12: FCC - Ana MPU/MPU/Administrativa/2007 

Assunto: Atos administrativos 

 

No que tange aos atos administrativos, analise: 

 

I. A licença e a autorização são espécies de atos administrativos discricionários. 

II. A imperatividade é o atributo pelo qual o ato administrativo pode ser posto em execução pela 

própria Administração, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. 

III. Os atos complexos são os que resultam da manifestação de dois ou mais órgãos, cuja 

vontade se funde para formar um ato único. 

IV. Dentre os requisitos do ato administrativo, a competência é inderrogável e decorre sempre 

da lei. 

 

É correto o que consta APENAS em 

 

 a) III e IV. 

 b) II, III e IV. 

 c) I e III. 
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 d) I, II e IV. 

 e) I e II. 

 

 

Questão 13: FCC - Ana MPU/MPU/Controle Interno/2007 

Assunto: Elementos, requisitos e pressupostos (atos administrativos) 

 

Quanto aos atos administrativos, é correto afirmar: 

 

 a) A eficácia é o atributo do ato administrativo que impõe a coercibilidade para seu 

cumprimento ou execução, desde que declarada a sua validade. 

 b) A presunção de legitimidade e veracidade não autoriza a imediata execução ou 

operatividade dos atos administrativos, especialmente quando argüidos de vícios ou defeitos 

que os levem à invalidade. 

 c) Sejam eles vinculados ou discricionários, simples ou complexos, de império ou de gestão, 

possuem como requisitos à sua formação, a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o 

objeto. 

 d) Atos gerais ou regulamentares são aqueles expedidos sem finalidade normativa, alcançando 

apenas a categoria de particulares nele indicados, caracterizando- se por serem de comando 

concreto e pessoal, por isso mesmo irrevogáveis. 

 e) Os atos vinculados ou regrados, por dispensarem qualquer motivação, já que exigem a 

estrita obediência à norma legal, retiram do administrador público o critério da conveniência e 

da oportunidade. 

 

 

Questão 14: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto: Elementos, requisitos e pressupostos (atos administrativos) 

Com relação aos poderes, atos e contratos administrativos, julgue o item a seguir. 

 

A competência constitui elemento ou requisito do ato administrativo vinculado, cabendo, 

entretanto, ao próprio órgão público estabelecer as suas atribuições. 

(         ) Certo 
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(         ) Errado 

 

 

Questão 15: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico Administrativo/Arquivologia/2013 

Assunto: Elementos, requisitos e pressupostos (atos administrativos) 

No que se refere aos atos administrativos, julgue o item subsecutivo. 

 

O ato administrativo é dotado de presunção de legitimidade, independentemente de previsão 

legal específica. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 16: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico Administrativo/Atuarial/2015 

Assunto: Atributos ou características dos atos administrativos 

Acerca dos atos administrativos, julgue o item subsequente. 

  

Tanto os atos administrativos constitutivos quanto os negociais e os enunciativos têm o 

atributo da imperatividade. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 17: FCC - Ana MPU/MPU/Controle Interno/2007 

Assunto: Classificação dos atos administrativos 

 

A espécie de ato administrativo normativo de atuação interna, dado que se destina a reger o 

funcionamento de órgãos colegiados e de corporações legislativas, destinado aos que devem 

executar o serviço ou realizar a atividade funcional normatizada, sem obrigar aos particulares 

em geral, diz respeito 

 

 a) à Portaria. 



 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 b) ao Regulamento. 

 c) ao Decreto. 

 d) ao Regimento. 

 e) à Instrução. 

 

 

Questão 18: FCC - Ana MPU/MPU/Orçamento/2007 

Assunto: Classificação dos atos administrativos 

 

A espécie de ato administrativo interno pelo qual o chefe de órgão, repartição ou serviço 

expede determinação geral ou especial a seus subordinados, ou designa servidores para 

funções e cargos secundários, bem como inicia sindicâncias e processos administrativos, refere-

se 

 

 a) à Deliberação. 

 b) ao Aviso. 

 c) à Portaria. 

 d) ao Provimento. 

 e) à Resolução. 

 

 

Questão 19: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Classificação dos atos administrativos 

Julgue o item a seguir, relativo aos atos administrativos. 

A autorização é ato administrativo discricionário mediante o qual a administração pública 

outorga a alguém o direito de realizar determinada atividade material. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 20: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico Administrativo/Atuarial/2015 

Assunto: Classificação dos atos administrativos 
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Acerca dos atos administrativos, julgue o item subsequente. 

O ato que aplica determinada sanção a um servidor público configura exemplo de ato 

constitutivo, que se caracteriza por criar, modificar ou extinguir direitos. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 21: FCC - Ana MPU/MPU/Controle Interno/2007 

Assunto: Desfazimento do ato administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, 

Contraposição) 

 

Com relação à anulação e à revogação dos atos administrativos, é correto afirmar: 

 

 a) A Administração Pública pode revogar os atos que geram direitos adquiridos e anular os atos 

vinculados, com efeitos ex nunc. 

 b) Tanto o Poder Judiciário quanto a própria Administração Pública podem revogar os atos 

administrativos ilegais e inoportunos. 

 c) A revogação é o ato administrativo discricionário pelo qual a Administração Pública extingue 

um ato válido, por razões de conveniência e oportunidade, com efeitos ex nunc. 

 d) O ato administrativo expedido em desconformidade com o requisito da competência deve 

ser anulado pela Administração Pública, com efeitos ex nunc. 

 e) Os atos administrativos que exauriram os seus efeitos podem ser revogados pelo Poder 

Judiciário, com efeitos retroativos. 

 

 

Questão 22: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Desfazimento do ato administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, 

Contraposição) 

Julgue o item a seguir, relativo aos atos administrativos. 

 

A revogação do ato administrativo, quando legítima, exclui o dever da administração pública de 

indenizar, mesmo que esse ato tenha afetado o direito de alguém. 
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(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 23: FCC - Ana MPU/MPU/Orçamento/2007 

Assunto: Organização Administrativa 

 

Em tema de atos administrativos, analise: 

 

I. O atributo da imperatividade obriga o cumprimento ou atendimento do ato, enquanto não for 

revogado ou anulado. 

II. Atos nulos, revogáveis ou anuláveis são aqueles que a administração, e somente ela, pode 

invalidar, por vício insanável ou por defeito de formação. 

III. A revogação ou modificação do ato administrativo deve obedecer à mesma forma do ato 

originário, pois a forma do ato é vinculada tanto para a sua formação quanto para o seu 

desfazimento. 

IV. A finalidade é requisito vinculado de todo ato administrativo, discricionário ou regrado, que 

deve objetivar o interesse público. 

 

V. Anulada uma nomeação de servidor, deverá ele, em qualquer hipótese, repor os vencimentos 

percebidos ilegalmente, tornando-se inválidos os atos por ele praticados, ainda que no exercício 

de suas atribuições funcionais. 

 

É correto o que consta APENAS em 

 

 a) I, III e IV. 

 b) I e III. 

 c) I, II e V. 

 d) II, III e IV. 

 e) II e V. 
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Questão 24: FCC - Ana MPU/MPU/Controle Interno/2007 

Assunto: Organização Administrativa da União 

 

É certo que as autarquias 

 

 a) são pessoas jurídicas de Direito Privado, sujeitas ao controle finalístico de sua administração, 

pelo órgão instituidor. 

 b) integram a administração direta da União, não estando sujeitas ao controle hierárquico do 

órgão que as criou. 

 c) são pessoas jurídicas de Direito Púbico, de natureza meramente administrativa, criadas por 

lei específica, com personalidade jurídica e patrimônio próprio. 

 d) têm por finalidade a exploração de atividade econômica por força de contingência ou de 

conveniência administrativa, com subordinação hierárquica ao órgão da administração indireta 

que a criou. 

 e) são constituídas sob a forma de sociedade anônima e sob o controle majoritário da União ou 

de outra entidade da administração direta ou indireta Federal. 

 

 

Questão 25: FCC - Ana MPU/MPU/Orçamento/2007 

Assunto: Organização Administrativa da União 

 

No que toca aos órgãos públicos, analise: 

 

I. São centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais, através de 

seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem. 

II. Embora despersonalizados, mantêm relações funcionais entre si e com terceiros, das quais 

resultam efeitos jurídicos internos e externos, na forma legal ou regulamentar. 

III. São chamados de singulares ou unipessoais os que reúnem na sua estrutura outros órgãos 

menores, com função principal idêntica ou funções auxiliares diversificadas. 

IV. Órgãos independentes são os originários da Constituição e representativos dos Poderes de 

Estado, como Ministérios, Secretarias de Estados e demais órgãos subordinados diretamente 

aos Chefes de Poderes. 
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É correto o que consta APENAS em 

 

 a) II, III e IV. 

 b) II e IV. 

 c) I, II e IV. 

 d) I e II. 

 e) I e III. 

 

 

Questão 26: FCC - Ana MPU/MPU/Orçamento/2007 

Assunto: Organização Administrativa da União 

Dentre outras, são características das sociedades de economia mista 

 a) a criação por meio de lei específica e o capital constituído exclusivamente por recursos da 

Administração direta ou indireta. 

 b) a personalidade jurídica de direito público e a organização sob a forma de sociedade 

anônima. 

 c) o desempenho de atividades de natureza econômica e a personalidade jurídica de direito 

público. 

 d) a personalidade jurídica de direito privado e o capital composto de recursos públicos e 

privados. 

 e) o desempenho de serviço público descentralizado e a organização sob a forma de sociedade 

por cotas de responsabilidade limitada. 

] 

 

 

Questão 27: FCC - Ana MPU/MPU/Processual/2007 

Assunto: Organização Administrativa da União 

 

Entre outros aspectos, a administração pública brasileira está organizada de forma que 
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 a) as pessoas físicas ou jurídicas que integram a administração indireta da União são criadas por 

decreto, possuem personalidade jurídica vinculada ao órgão tutelar e patrimônio 

compartilhado, com responsabilidade solidária. 

 b) a administração pública indireta é a constituída dos serviços atribuídos a pessoas jurídicas 

diversas da União, pública (autarquias) ou privadas (empresas públicas e sociedades de 

economia mista), vinculadas a um Ministério, mas administrativa e financeiramente autônomas. 

 c) a descentralização administrativa significa repartição de funções entre vários órgãos de uma 

mesma administração, sem quebra de hierarquia, sendo direta e imediata a execução das suas 

atividades ou a prestação de seus serviços. 

 d) a delegação de competência de funções e atividades administrativas no âmbito da 

desconcentração dos poderes públicos, por apresentar caráter obrigatório e definitivo, 

independe de norma que expressamente a autorize, bastando a vontade do superior. 

 e) a execução indireta de serviços públicos por pessoa administrativa física ou jurídica somente 

pode ser realizada mediante regime de concessão ou permissão, vedada a celebração de 

convênios ou consórcios. 

 

 

Questão 28: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto: Administração Direta (órgãos públicos) 

No que se refere à organização administrativa da União, julgue o próximo item. 

Um órgão (pessoa jurídica) integrante da administração indireta está hierarquicamente 

subordinado à pessoa jurídica da administração direta que o instituiu. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 29: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto: Administração Indireta 

No que se refere à organização administrativa da União, julgue o próximo item. 

Ocorre autotutela quando um ministério exerce controle sobre um órgão da administração 

indireta. 

(         ) Certo 
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(         ) Errado 

 

 

Questão 30: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

Assunto: Administração Indireta 

No que diz respeito à organização administrativa federal, julgue o item abaixo. 

As entidades compreendidas na administração indireta subordinam-se ao ministério em cuja 

área de competência estiver enquadrada sua principal atividade, mantendo com este uma 

relação hierárquica de índole político-administrativa, mas não funcional. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 31: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Administração Indireta 

Em relação a serviços públicos e à disciplina legal sobre as empresas públicas, julgue o item a 

seguir. 

A empresa pública federal caracteriza-se, entre outros aspectos, pelo fato de ser constituída de 

capital exclusivo da União, não se admitindo, portanto, a participação de outras pessoas 

jurídicas na constituição de seu capital. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 32: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico Administrativo/Arquivologia/2013 

Assunto: Administração Indireta 

A respeito da administração direta e indireta, julgue o próximo item. 

  

A entidade autárquica criada para o desempenho de competência administrativa mantém 

vinculação hierárquica com o ente federativo que a tiver criado. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 
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Questão 33: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico-Especializado/Gestão Pública/2013 

Assunto: Administração Indireta 

Acerca da administração direta e indireta, julgue o item a seguir. 

O desempenho de atividade de natureza econômica e a sujeição ao controle estatal são 

aspectos compartilhados pelas empresas públicas e pelas sociedades de economia mista. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 34: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico-Especializado/Gestão Pública/2013 

Assunto: Administração Indireta 

Acerca da administração direta e indireta, julgue o item a seguir. 

 As fundações instituídas pelo poder público, criadas mediante lei específica, gozam de 

autonomia administrativa, não estando sujeitas ao controle administrativo da administração 

direta. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 35: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico-Especializado/Gestão Pública/2013 

Assunto: Administração Indireta 

Acerca da administração direta e indireta, julgue o item a seguir. 

 Por serem pessoa jurídica de direito público de capacidade exclusivamente administrativa, as 

autarquias têm autonomia para, mediante lei, instituir direitos e obrigações a si mesmas. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 36: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico-Especializado/Gestão Pública/2013 

Assunto: Administração Indireta 
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Acerca da administração direta e indireta, julgue o item a seguir. 

  

É incabível a proposição de ação popular contra as entidades da administração indireta. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 37: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico-Especializado/Gestão Pública/2013 

Assunto: Administração Indireta 

Acerca da administração direta e indireta, julgue o item a seguir. 

 As autarquias e as fundações instituídas e mantidas pelo poder público gozam de imunidade 

tributária em relação aos impostos sobre seu patrimônio. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 38: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico Administrativo/Arquivologia/2013 

Assunto: Desconcentração e Descentralização 

A respeito da administração direta e indireta, julgue o próximo item. 

 

A criação de ministérios pela União constitui exemplo de descentralização administrativa. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 39: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico Administrativo/Atuarial/2015 

Assunto: Desconcentração e Descentralização 

Julgue o item a seguir, referente às autarquias federais. 

  

A criação de autarquia é uma forma de descentralização por meio da qual se transfere 

determinado serviço público para outra pessoa jurídica integrante do aparelho estatal. 

(         ) Certo 
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(         ) Errado 

 

 

Questão 40: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto: Agências Reguladoras e Executivas 

Acerca das agências executivas e reguladoras, julgue o seguinte item. 

Os diretores de agência reguladora são indicados e exonerados ad nutum pelo chefe do 

ministério a que a agência se vincula. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 41: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto: Agências Reguladoras e Executivas 

Acerca das agências executivas e reguladoras, julgue o seguinte item. 

Para se transformar em agência executiva, uma fundação deve ter, em andamento, planos 

estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento institucional. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 42: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto: Agências Reguladoras e Executivas 

Acerca das agências executivas e reguladoras, julgue o seguinte item. 

 

À agência executiva é vedada a celebração de contrato de gestão com órgão da administração 

direta. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 43: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 
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Assunto: Agências Reguladoras e Executivas 

Acerca das agências executivas e reguladoras, julgue o seguinte item. 

 

A desqualificação de fundação como agência executiva é realizada mediante decreto, por 

iniciativa do ministério supervisor. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 44: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto: Agências Reguladoras e Executivas 

Acerca das agências executivas e reguladoras, julgue o seguinte item. 

As agências executivas fazem parte da administração direta, e as agências reguladoras 

integram a administração pública indireta. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 45: FCC - Ana MPU/MPU/Administrativa/2007 

Assunto: Poderes da Administração 

 

Considere as assertivas relacionadas aos Poderes Administrativos: 

 

I. A punição decorrente do poder disciplinar e a resultante da Justiça criminal têm fundamentos 

idênticos quanto à natureza e à substância das penas, diferenciando-se apenas quanto ao seu 

grau. 

II. Poder vinculado ou regrado é aquele que a lei confere à Administração Pública para a prática 

de ato de sua competência, determinando os elementos e requisitos necessários à sua 

formalização. 

III. A discricionariedade é sempre relativa e parcial, porque, quanto à competência, à forma e à 

finalidade do ato, a autoridade está subordinada ao que a lei dispõe, como para qualquer ato 

vinculado. 
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IV. O poder regulamentar é a faculdade de que dispõem os agentes públicos em geral para 

avocar funções atribuídas a subordinados ou rever atos, invalidando-os de ofício, podendo ser 

delegado a qualquer subordinado. 

V. O poder hierárquico do agente público não retira a capacidade de apreciação da 

conveniência e da oportunidade das determinações legais pelos subordinados, ainda que 

exerçam atribuições meramente administrativas. 

 

É correto o que consta APENAS em 

 

 a) I, II e III. 

 b) I e IV. 

 c) I, II e V. 

 d) II e III. 

 e) III, IV e V. 

 

 

Questão 46: FCC - Ana MPU/MPU/Controle Interno/2007 

Assunto: Poderes da Administração 

 

Relativamente aos Poderes Administrativos, considere: 

 

I. O poder de polícia administrativa é, em princípio, discricionário, mas será vinculado se a 

norma legal que o rege estabelecer o modo e forma de sua realização. 

II. A punição decorrente do poder disciplinar administrativo encontra fundamento semelhante 

em grau e substância com a punição criminal, posto que semelhantes a natureza das penas. 

III. A submissão hierárquica na administração pública não retira do inferior subordinado a 

atuação política de comando e a apreciação da conveniência e da oportunidade das 

determinações superiores. 

IV. O poder hierárquico do administrador de rever atos de inferiores, para mantê-los ou 

invalidá-los, de ofício ou mediante provocação do interessado, é possível enquanto o ato não se 

tornou definitivo para a administração, ou não criou direito subjetivo para o particular. 
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V. Se para a prática de um ato vinculado a autoridade pública está adstrita à lei em todos os seus 

elementos formadores, para praticar um ato discricionário é livre, no âmbito em que a lei lhe 

concede essa faculdade. 

 

É correto o que consta APENAS em 

 

 a) III, IV e V. 

 b) II, III e IV. 

 c) II e III. 

 d) I e V. 

 e) I, IV e V. 

 

 

Questão 47: FCC - Ana MPU/MPU/Processual/2007 

Assunto: Poderes da Administração 

O poder de polícia administrativa 

 a) delegado compreende, dentre outras, a imposição de taxas, diante da possibilidade de 

transferência do poder de tributar da entidade estatal. 

 b) não está sujeito, quando praticado com excesso ou desvio de poder, à invalidação pelo Poder 

Judiciário, mas tão-somente pela própria administração pública, diante da sua atividade 

disciplinar e regulamentar. 

 c) tem como atributos específicos e peculiares a seu exercício a discricionariedade, a auto-

executoriedade e a coercibilidade. 

 d) abrange a anulação do direito de propriedade, do exercício de profissão regulamentada ou 

de atividade lícita, ainda que assegurados pela lei. 

 e) exige, mesmo nos casos que ponham em risco iminente a segurança ou saúde pública e 

comprovada pelo respectivo auto de infração, para a validade da sanção imposta, a instauração 

de processo administrativo com plenitude de defesa, vedada a aplicação de sanção sumária e 

sem defesa. 

 

 

Questão 48: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 
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Assunto: Poderes da Administração 

A administração pública, regulamentada no texto constitucional, possui princípios e 

características que lhe conferem organização e funcionamento peculiares. A respeito desse 

assunto, julgue o próximo item. 

 

A administração pública exerce seu poder disciplinar quando exige do particular a entrega de 

estudo de impacto ambiental para a liberação de determinado empreendimento. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 49: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

Assunto: Poderes da Administração 

Acerca do poder de polícia, do poder hierárquico e do abuso de poder, julgue o próximo item. 

 

A invalidação da conduta abusiva de um agente público pode ocorrer tanto na esfera 

administrativa quanto por meio de ação judicial, e, em certas circunstâncias, o abuso de poder 

constitui ilícito penal. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 50: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

Assunto: Poderes da Administração 

Acerca do poder de polícia, do poder hierárquico e do abuso de poder, julgue o próximo item. 

 

O ordenamento jurídico pode determinar que a competência de certo órgão ou de agente 

inferior na escala hierárquica seja exclusiva e, portanto, não possa ser avocada. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 
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Questão 51: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

Assunto: Poder de Polícia 

Acerca do poder de polícia, do poder hierárquico e do abuso de poder, julgue o próximo item. 

 

O poder de polícia, vinculado a prática de ato ilícito de um particular, tem natureza 

sancionatória, devendo ser exercido apenas de maneira repressiva. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 52: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico Administrativo/Atuarial/2015 

Assunto: Poder de Polícia 

Com relação ao controle da administração e ao poder de polícia administrativa, julgue o item 

seguinte. 

 

O poder de polícia administrativa, que incide sobre as atividades, os bens e os próprios 

indivíduos, tem caráter eminentemente repressivo. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 53: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Responsabilidade Civil do Estado 

Acerca do controle legislativo da administração e da responsabilidade civil do Estado, julgue o 

item seguinte. 

 

A responsabilidade civil do Estado incide apenas se os danos causados forem de caráter 

patrimonial. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 
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Questão 54: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico Administrativo/Arquivologia/2013 

Assunto: Responsabilidade Civil do Estado 

A respeito da responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte. 

 

O particular lesado patrimonialmente por conduta comissiva praticada por agente público 

poderá ajuizar ação de indenização contra a pessoa jurídica à qual o agente público causador do 

dano encontra-se vinculado, observado o prazo prescricional. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 55: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Controle Legislativo ou Parlamentar 

Acerca do controle legislativo da administração e da responsabilidade civil do Estado, julgue o 

item seguinte. 

 

No exercício do controle legislativo, compete ao Senado Federal, em caráter privativo, sustar os 

atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar, bem como os 

contratos que padeçam de ilegalidade, neste último caso mediante solicitação da Comissão  

Mista de Orçamento do Congresso Nacional. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 56: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico Administrativo/Atuarial/2015 

Assunto: Controle Legislativo ou Parlamentar 

Com relação ao controle da administração e ao poder de polícia administrativa, julgue o item 

seguinte. 

  

Compete ao Poder Judiciário, como mecanismo de controle judicial, sustar, de ofício, os atos 

normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. 

(         ) Certo 



 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

(         ) Errado 

 

 

Questão 57: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto: Controle Jurisdicional 

Com relação aos poderes, atos e contratos administrativos, julgue o item a seguir. 

A legalidade dos atos administrativos vinculados e discricionários está sujeita à apreciação 

judicial. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 58: FCC - Ana MPU/MPU/Perícia/Geologia/2007 

Assunto: Bens Públicos (Direito Administrativo) 

 

Atenção: Para responder à questão considere o texto abaixo. 

 

            Uma das fontes alternativas de abastecimento de água, público ou privado, são as águas 

subterrâneas. A exploração inadequada destas águas pode resultar na alteração indesejável de 

sua quantidade e qualidade. A explotação e utilização de águas subterrâneas também requerem 

autorização e licença dos órgãos competentes. 

 

            Apesar dos custos iniciais de perfuração dos poços em muitos casos não serem 

significativos, outros custos devem ser considerados, como os custos relativos à gestão da 

qualidade e quantidade desta água e os custos de energia. Além disso, com a possibilidade da 

cobrança pelo uso das águas subterrâneas pelos Estados, a aparente economia em muitas 

situações será eliminada, uma vez que os volumes captados farão parte da formulação dos 

preços. 

 

            Em função das características geológicas locais, o aprofundamento do poço poderá ser a 

solução para obtenção de maiores vazões e melhor qualidade da água extraída. No entanto, em 
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outros locais, esta mesma solução poderá resultar na redução substancial das vazões obtidas e 

na perda da qualidade da água. 

 

            Também em função da falta de cimentação adequada do espaço anelar do selo sanitário e 

de outras deficiências técnicas - construtivas, operacionais, manutenção e abandono dos poços, 

podem-se ter processos de contaminação ocasionados pelas águas poluídas de camadas 

vizinhas ou mais rasas. 

 

            Na gestão deste recurso hídrico faz-se necessário o conhecimento de sua ocorrência, 

legislação pertinente, propriedades do seu reservatório e metodologia de extração. 

 

A Constituição Federal Brasileira possibilita aos estados legislar e administrar os recursos 

hídricos em seu território, ainda que de forma subordinada à legislação federal e em caráter 

complementar. Em seu artigo 26, inciso I dispõe que, "Incluem-se entre os bens do Estado: as 

águas 

 

 a) superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito...". 

 b) subterrâneas que estejam em aqüíferos situados dentro das divisas estaduais...". 

 c) subterrâneas que tenham composição química distinta das comuns e que apresente caráter 

medicamentoso...". 

 d) superficiais, fluentes, que não percorram territórios de estados vizinhos...". 

 e) superficiais, fluentes ou em depósitos situados em áreas comuns a estados distintos...". 

 

 

Questão 59: FCC - Ana MPU/MPU/Administrativa/2007 

Assunto: Agentes Públicos 

 

Quanto à posse e ao exercício do cargo do servidor público civil da União, é correto que: 

 

 a) Ao tomar posse, em cargo de provimento efetivo ou em comissão, ficará sujeito a estágio 

probatório pelo prazo de 12 (doze) meses, computando-se eventual período de afastamento 

por motivo de doença. 
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 b) Empossado em cargo público, deverá entrar em exercício no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da nomeação. 

 c) A posse ocorrerá no prazo de até 15 (quinze) dias contados do ato que o julgou apto física e 

mentalmente para o exercício do cargo. 

 d) O prazo para entrar em exercício é de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da posse, no caso 

de função de confiança. 

 e) O servidor que deva ter exercício em outro Município, em razão de ter sido removido terá, 

no mínimo, 10 (dez) e, no máximo, 30 (trinta) 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 para a nova sede. 

 

 

Questão 60: FCC - Ana MPU/MPU/Processual/2007 

Assunto: Agentes Públicos 

 

Nos termos da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que estabelece o Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, a 

reintegração é 

 

 a) o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no interesse da Administração, no âmbito 

do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. 

 b) a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a 

limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. 

 c) o retorno à atividade de servidor público aposentado, após o decurso de um ano de 

inatividade. 

 d) o retorno do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, em decorrência de 

reintegração do anterior ocupante. 

 e) a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a 

sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. 

 

 

Questão 61: FCC - Ana MPU/MPU/Informática/Desenvolvimento de Sistemas/2007 
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Assunto: Agentes Públicos 

 

No tocante às penalidades a que se sujeitam os Servidores Públicos Civis da União é correto 

afirmar que 

 a) será cassada a aposentadoria e suspensa a disponibilidade do inativo que houver praticado, 

na atividade, falta punível com suspensão superior a 30 (trinta) dias. 

 b) se entende por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por 60 

(sessenta) dias, interpoladamente, durante o período de 12 (doze) meses. 

 c) a destituição do cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo será aplicada 

nos casos de infração sujeita à penalidade de advertência ou suspensão superior a 90 (noventa) 

dias. 

 d) a penalidade de advertência terá seu registro cancelado, após o decurso de 5 (cinco) anos de 

ininterrupto exercício, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração 

disciplinar, que se ocorrer aumentará o prazo em 1/5 (um quinto). 

 e) a ação disciplinar por fato punível com advertência e suspensão prescreverá em 24 (vinte e 

quatro) e 36 (trinta e seis) meses, respectivamente, começando a correr da data em que for 

formalmente instaurado o procedimento disciplinar. 

 

 

 

Questão 62: FCC - Ana MPU/MPU/Controle Interno/2007 

Assunto: Agentes Públicos 

 

No âmbito da estrutura administrativa brasileira, 

 

 a) os agentes políticos exercem funções governamentais, judiciais e quase-judiciais, elaborando 

normas legais, conduzindo os negócios públicos, decidindo e atuando com independência nos 

assuntos de sua competência. 

 b) os Poderes de Estado compreendem o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Ministério 

Público, e a cada um deles correspondendo funções reciprocamente delegáveis, sendo 

vinculados e harmônicos entre si. 
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 c) as entidades estatais são unicamente a União, os Estados-membros, os Municípios, os 

Territórios e o Distrito Federal. 

 d) os cargos são os encargos administrativos atribuídos e delimitados por lei às funções lotadas 

nos órgãos públicos. As funções são providas por agentes públicos ou políticos, de forma efetiva 

e apenas mediante concurso de provas e títulos. 

 e) a investidura do agente público comissionado para cargos ou funções de confiança, dada a 

precariedade de sua nomeação, goza da presunção de definitividade, tornando o agente estável 

após o estágio probatório. 

 

 

Questão 63: FCC - Ana MPU/MPU/Orçamento/2007 

Assunto: Agentes Públicos 

 

Quanto aos deveres do administrador público, é INCORRETO afirmar que o dever de 

 

 a) probidade está constitucionalmente integrado na conduta do administrador público como 

elemento necessário à legitimidade de seus atos. 

 b) motivação dos atos administrativos não obriga o agente público a indicar as causas da 

prática de ato que afete o interesse individual do administrado. 

 c) eficiência funcional abrange não só a produtividade do exercente do cargo ou da função 

como a perfeição do trabalho e sua adequação técnica aos fins visados pela administração. 

 d) agir para o particular é uma faculdade, enquanto para o administrador é uma obrigação de 

atuar, desde que o exercite em benefício da comunidade. 

 e) prestar contas alcança não só os administradores de entidades e órgãos públicos como 

também os particulares que recebam subvenções estatais para aplicação determinada ou os 

entes paraestatais. 

 

 

Questão 64: FCC - Ana MPU/MPU/Orçamento/2007 

Assunto: Agentes Públicos 
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No âmbito da estrutura administrativa brasileira, pode-se afirmar que os agentes 

administrativos 

 

 a) são cidadãos convocados, designados ou nomeados para prestar, transitoriamente, 

determinados serviços ao Estado, em razão de sua condição cívica, de sua honorabilidade ou de 

sua notória capacidade profissional, mas sem qualquer vínculo empregatício ou estatutário. 

 b) são membros de Poder, quer representando, quer exercendo atribuições administrativas, 

políticas ou governamentais. 

 c) não se sujeitam nem ao regime nem às normas específicas do órgão em que trabalham ou da 

entidade a que servem. 

 d) exercem funções governamentais, judiciais e quase judiciais, elaborando normas legais, 

conduzindo os negócios públicos, decidindo e atuando com independência nos assuntos de sua 

competência. 

 e) são investidos a título de emprego e com retribuição pecuniária, em regra por nomeação, e 

excepcionalmente por contrato de trabalho ou credenciamento. 

 

 

 

Questão 65: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

Assunto: Agentes Públicos 

Considerando que o direito administrativo regule a função administrativa do Estado, o serviço 

público e os sujeitos neles envolvidos, julgue o item a seguir. 

 

As nomeações para provimento de cargo público comissionado são atos exclusivos do Poder 

Executivo. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 66: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico Administrativo/Atuarial/2015 

Assunto: Classificação das funções, cargos e empregos públicos 

A respeito dos cargos e funções públicas, julgue o item que se segue. 
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A função pública compreende o conjunto de atribuições conferidas aos servidores ocupantes de 

cargo efetivo, razão por que não é exercida por servidores temporários. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 67: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico Administrativo/Atuarial/2015 

Assunto: Classificação das funções, cargos e empregos públicos 

A respeito dos cargos e funções públicas, julgue o item que se segue. 

O ocupante de cargo vitalício só perde o cargo mediante regular processo judicial com sentença 

transitada em julgado. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 68: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Acessibilidade aos cargos e empregos públicos 

Considerando as disposições da Lei n.º 8.112/1990, julgue o item seguir. 

São requisitos para a investidura em cargo público, entre outros, a idade mínima de dezoito 

anos e a aptidão física e mental, podendo as atribuições do cargo justificar a exigência de outros 

requisitos estabelecidos em lei. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 69: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto: Vacância (Lei 8.112 - arts. 33 a 35) 

Julgue o seguinte item, acerca dos agentes públicos. 

A vacância do cargo público decorre de: exoneração, demissão, promoção, ascensão, 

transferência, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. 

(         ) Certo 
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(         ) Errado 

 

 

Questão 70: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

Assunto: Vencimento, Remuneração e Subsídio 

Com relação ao vencimento e à remuneração dos servidores públicos, julgue o próximo item. 

Assegura-se a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do 

mesmo Poder, ou entre servidores dos três Poderes, ressalvadas as vantagens de caráter 

individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 71: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Das licenças, afastamentos e concessões (Lei 8.112 - arts. 81 a 99) 

Considerando as disposições da Lei n.º 8.112/1990, julgue o item seguir. 

 

O período em que o servidor estiver de licença para desempenhar mandato classista conta 

como tempo de serviço, sendo considerado de efetivo exercício, salvo para efeito de promoção 

por merecimento. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 72: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico Administrativo/Atuarial/2015 

Assunto: Do regime disciplinar (Lei 8.112 - arts. 116 a 142) 

No item, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com 

base no que dispõe a Lei n.º 8.112/1990. 

 

Um servidor público federal inativo praticou, quando em atividade, conduta punível com a 

penalidade de demissão. Nessa situação, ao final do devido procedimento de apuração, se for 

confirmada a responsabilidade do servidor, deverá ser cassada a sua aposentadoria. 
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(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 73: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico Administrativo/Atuarial/2015 

Assunto: Do regime disciplinar (Lei 8.112 - arts. 116 a 142) 

No item, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com 

base no que dispõe a Lei n.º 8.112/1990. 

 João, servidor público federal, atuou, junto à repartição pública competente, como 

intermediário da concessão de determinado benefício previdenciário do qual o seu pai figura 

como titular. Nessa situação, conforme o disposto na Lei n.º 8.112/1990, João praticou conduta 

vedada pela norma regente. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 74: FCC - Ana MPU/MPU/Administrativa/2007 

Assunto: Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992) 

 

De acordo com o disposto na Lei de Improbidade Administrativa, é correto afirmar que 

 

 a) o ato de improbidade administrativa que importe em enriquecimento ilícito pressupõe, 

necessariamente, a comprovação de efetivo dano econômico ao erário público. 

 b) o agente público que dolosamente auferir vantagem patrimonial indevida em razão do 

exercício do cargo responde de forma objetiva por ato de improbidade administrativa. 

 c) é irrelevante a aprovação das contas pelo Tribunal de Contas para a caracterização do ato de 

improbidade administrativa. 

 d) o funcionário público que, conduzindo veículo oficial, em atividade oficial, por imprudência, 

acabe gerando uma colisão com um particular, responde por ato de improbidade lesivo ao 

patrimônio público. 

 e) há a necessidade da ocorrência de qualquer vantagem por parte do agente que dolosamente 

gerar prejuízo concreto ao erário público. 



 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 

 

Questão 75: FCC - Ana MPU/MPU/Processual/2007 

Assunto: Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992) 

 

No que tange à Lei de Improbidade Administrativa, observe as seguintes afirmações: 

 

I. Na ação de improbidade administrativa, o valor da indenização e os bens perdidos pelo 

indiciado reverterão em benefício da pessoa jurídica prejudicada pelo ato ilícito. 

II. O terceiro que, mesmo não sendo agente público, induza determinado funcionário público a 

ordenar a realização de despesas não autorizadas em lei, responde, juntamente com este, por 

ato de improbidade administrativa. 

III. Cabe à União, por meio de seus procuradores, defender seus servidores públicos acusados 

de atos de improbidade administrativa. 

IV. A ação civil pública proposta pelo Ministério Público constitui via processual adequada para 

a repressão dos atos de improbidade administrativa. 

 

Está correto o que se afirma SOMENTE em 

 

 a) I e III. 

 b) II e III. 

 c) II e IV. 

 d) I, II e IV. 

 e) I, III e IV. 

 

 

Questão 76: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico Administrativo/Atuarial/2015 

Assunto: Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992) 

Com base nas disposições da Lei n.º 8.429/1992 e nos preceitos de ética, moral e cidadania, 

julgue o item seguinte. 
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Em razão do caráter meramente exemplificativo do rol de condutas que caracterizam os atos de 

improbidade administrativa, poderá ser cometido ato de improbidade ainda que a infração 

praticada pelo agente público não esteja descrita na Lei de Improbidade Administrativa. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 77: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

Assunto: Sujeitos: ativo e passivo (Lei 8.429 - arts. 1º a 8º) 

Com base no que dispõe a Lei n.º 8.429/1992, julgue o item seguinte, relacionado a improbidade 

administrativa. 

 

São sujeitos passivos do ato de improbidade administrativa, entre outros, os entes da 

administração indireta, as pessoas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou 

concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual e as entidades que 

recebam subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 78: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Dos atos de improbidade (Lei 8.429 - arts. 9º a 11) 

Com base no disposto na Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue o item 

subsequente. 

 

A perda da função pública é sanção aplicável àqueles que pratiquem atos de improbidade 

administrativa que importem enriquecimento ilícito ou  que gerem lesão ao erário, mas não aos 

que pratiquem atos de improbidade que atentem contra os princípios da administração pública. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 
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Questão 79: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Dos atos de improbidade (Lei 8.429 - arts. 9º a 11) 

Com base no disposto na Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue o item 

subsequente. 

A lei caracteriza como ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito a 

conduta do servidor público que implique o uso, em proveito próprio, de bens, rendas, verbas 

ou valores integrantes do acervo patrimonial de órgãos e entidades da administração pública. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 80: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico Administrativo/Atuarial/2015 

Assunto: Das Penas (Lei 8.429 - art. 12) 

Com base nas disposições da Lei n.º 8.429/1992 e nos preceitos de ética, moral e cidadania, 

julgue o item seguinte. 

  

Considere que um agente público, contratado para o exercício de função transitória e não 

remunerada em determinado órgão público, tenha recebido vantagem econômica indevida em 

razão desse exercício de função. Nesse caso, em virtude da precariedade do vínculo e da 

ausência de remuneração, é correto afirmar que o agente público não estará sujeito às regras e 

às penalidades contidas na Lei de Improbidade Administrativa. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 81: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

Assunto: Deveres e direitos usuários, poder concedente e concessionária (Serviços Públicos, Lei 

8.987) 

Considerando que o direito administrativo regule a função administrativa do Estado, o serviço 

público e os sujeitos neles envolvidos, julgue o item a seguir. 

Com base no princípio da igualdade de usuários, não cabe a aplicação de tarifas diferenciadas 

entre os usuários de serviços públicos. 
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 (         ) Certo 

 (         ) Errado 

 

 

Questão 82: FCC - Ana MPU/MPU/Perícia/Engenharia Florestal/2007 

Assunto: Parceria Público-Privada (PPP) (Lei 11.079/2004) 

 

O termo "Parcerias Público-Privadas" abrange grande variedade de modelos de cooperação 

entre parceiros. Estas parcerias visam a reabilitação com enfoques diferentes e devem sempre 

proporcionar uma situação vantajosa para os dois.  

 

No caso de reabilitação de áreas degradadas, constitui objetivo do setor público: 

 

 a) redução do uso do solo. 

 b) lucro comercial. 

 c) diminuição no uso de mão-de-obra. 

 d) equilíbrio no custo de mão-de-obra. 

 e) qualificação de mão-de-obra. 

 

 

Questão 83: FCC - Ana MPU/MPU/Administrativa/2007 

Assunto: Consórcios Públicos (Serviços Públicos, Lei 11.107/2005) 

 

O ajuste celebrado entre entes federados, precedido de protocolo de intenções e aprovação 

legislativa, no qual delegam a gestão associada de serviços públicos e a realização de objetivos 

de interesse comuns, de conformidade com as normas legais, as cláusulas do protocolo e as do 

próprio contrato, inclusive as cláusulas que definem a sua personalidade jurídica, como 

associação pública de direito público ou como pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

econômicos, é denominado a) convênio público. 

 b) contrato de gestão. 

 c) contrato de gerenciamento. 

 d) concessão de serviço, de obra pública ou de uso de bem público. 
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 e) consórcio público. 

 

 

Questão 84: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Repartição de competências (serviços públicos) 

Em relação a serviços públicos e à disciplina legal sobre as empresas públicas, julgue o item a 

seguir. 

 

Por expressa determinação constitucional, devem, obrigatoriamente, ser diretamente 

prestados pelo Estado os serviços postal, de aproveitamento energético dos cursos de água e 

de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 85: FCC - Ana MPU/MPU/Administrativa/2007 

Assunto: Processo Administrativo Federal (Lei 9.784/1999) 

 

Segundo o disposto na Lei no 9.784/99, a decisão administrativa ilegal poderá ser impugnada 

por meio de recurso que 

 

 a) deverá ser interposto, salvo disposição legal em contrário, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. 

 b) será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 

(cinco) dias, o encaminhará à autoridade superior. 

 c) deverá ser decidido no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a partir do recebimento dos 

autos pelo órgão competente. 

 d) terá, como regra, efeito suspensivo e dependerá de caução em dinheiro. 

 e) tramitará no máximo por duas instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa. 

 

 

Questão 86: FCC - Ana MPU/MPU/Processual/2007 
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Assunto: Processo Administrativo Federal (Lei 9.784/1999) 

 

Com relação à Lei que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública 

Federal, é INCORRETO afirmar que 

 

 a) o direito da Administração Pública de anular as atos administrativos de que decorram efeitos 

favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que forem 

praticados, salvo comprovada má-fé. 

 b) será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a 

avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. 

 c) a delegação de atos de caráter normativo é revogável a qualquer tempo pela autoridade 

delegante. 

 d) o recurso administrativo interposto fora do prazo não impede a Administração de rever de 

ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida a preclusão administrativa. 

 e) em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a 

terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria 

Administração. 

 

 

Questão 87: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

Assunto: Processo Administrativo Federal (Lei 9.784/1999) 

Tendo em vista as disposições gerais da lei que regula o processo administrativo no âmbito da 

administração pública federal (Lei n.º 9.784/1999), julgue o item a seguir. 

 

O processo administrativo pauta-se por uma série de princípios que devem ser observados 

pelas autoridades, entre os quais se inclui o impulso de ofício, que lhes permite adotar as 

medidas necessárias à adequada instrução do processo. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 88: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 
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Assunto: Processo Administrativo Federal (Lei 9.784/1999) 

Tendo em vista as disposições gerais da lei que regula o processo administrativo no âmbito da 

administração pública federal (Lei n.º 9.784/1999), julgue o item a seguir. 

 

A referida lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da 

administração pública direta e indireta, e seus preceitos também se aplicam aos órgãos dos 

Poderes Legislativo e Judiciário, quando no desempenho de função administrativa. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 89: FCC - Ana MPU/MPU/Perícia/Engenharia Agronômica/2007 

Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666) 

Atenção: Para responder a questão considere um município fictício com o nome de Paraíso do 

Norte, localizado no Estado de São Paulo. Este município tem forte tradição agropecuária e está 

localizado no interior do Estado. 

 

Trata-se da análise de suas ações em prol do estímulo à agropecuária local. 

 

O município de Paraíso do Norte, localizado no Estado de São Paulo, através da Secretaria 

Municipal de Agricultura e Pesca, está planejando construir um Entreposto Pesqueiro em área 

municipal localizada frente à represa que cobre parte do território municipal. 

 

Segundo a Lei no 8.666, de 21/06/93, as obras e serviços previstos para este fim somente 

poderão ser licitados quando houver: 

 a) projeto básico aprovado, orçamento detalhado em planilhas, previsão de recursos 

orçamentários, e o produto esperado estiver contemplado no Plano Plurianual. 

 b) conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado 

exclusivamente técnico, para caracterizar a obra ou serviço, objeto da licitação. 

 c) apenas autor do projeto (pessoa física ou jurídica), servidor ou dirigente responsável pela 

licitação, e o produto esperado estiver contemplado no Plano Plurianual. 

 d) previsão de recursos orçamentários e vontade política do gestor público, exclusivamente. 
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 e) pareceres, perícias e avaliações em geral. 

 

 

Questão 90: CESPE - Ana MPU/MPU/Perícia/Arquitetura/2010 

Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666) 

Com base no que dispõe a legislação acerca de licitação, julgue o item a seguir. 

 

O autor do projeto básico ou executivo deve participar da execução da obra ou serviço e do 

fornecimento de materiais a eles necessários. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 91: CESPE - Ana MPU/MPU/Perícia/Engenharia Civil/2010 

Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666) 

Julgue o item a seguir com base na Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações. 

 

O projeto básico, conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 

adequado para caracterizar a obra ou serviço objeto da licitação, deve ser elaborado com base 

nas indicações dos estudos técnicos preliminares que assegurem a viabilidade técnica do 

empreendimento, sendo dispensada a inclusão do tratamento do impacto ambiental do 

empreendimento. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 92: CESPE - Ana MPU/MPU/Perícia/Engenharia Civil/2010 

Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666) 

Julgue o item a seguir com base na Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações. 

Um projeto básico deve conter o orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado 

em quantitativos de serviços e fornecimentos adequadamente avaliados. 

(         ) Certo 
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(         ) Errado 

 

 

Questão 93: CESPE - Ana MPU/MPU/Perícia/Engenharia Civil/2010 

Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666) 

Julgue o item a seguir com base na Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações. 

 

As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando houver projeto básico e projeto 

executivo aprovados pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em 

participar do processo licitatório. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 94: CESPE - Ana MPU/MPU/Orçamento/2010 

Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666) 

A respeito de licitação pública, julgue o item a seguir. 

 

Todo procedimento licitatório será sempre um ato administrativo formal, independentemente 

da esfera da  administração pública em que seja realizado. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 95: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto: Princípios (Licitação) 

A respeito da Lei n.º 8.666/1993, julgue o item que se segue. 

 

Os órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as 

empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta 

ou indiretamente pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios estão 

subordinados ao regime dessa lei. 
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(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 96: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto: Princípios (Licitação) 

A respeito da Lei n.º 8.666/1993, julgue o item que se segue. 

 

Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações têm como expressão monetária a 

moeda corrente nacional, ressalvadas as concorrências de âmbito internacional, para as quais o 

edital deve ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às 

exigências dos órgãos competentes. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 97: CESPE - Ana MPU/MPU/Orçamento/2010 

Assunto: Princípios (Licitação) 

A respeito de licitação pública, julgue o item a seguir. 

 

Os princípios básicos a serem observados no processamento e julgamento de licitações 

incluem: a moralidade, a igualdade, a publicidade, a legalidade, a impessoalidade, a probidade 

administrativa, a vinculação ao instrumento convocatório e o julgamento objetivo. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 98: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico-Especializado/Planejamento e Orçamento/2013 

Assunto: Modalidades na Lei 8.666/1993 

Julgue o item a seguir, acerca das modalidades, da dispensa e da inexigibilidade de licitação. 
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 Denomina-se concorrência a modalidade de licitação entre interessados devidamente 

cadastrados ou que atendam a todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro 

dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a qualificação necessária. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 99: FCC - Ana MPU/MPU/Administrativa/2007 

Assunto: Concorrência, Tomada de Preços e Convite 

A modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a 

todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 

recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, é denominada 

 a) concorrência. 

 b) tomada de preços. 

 c) leilão. 

 d) concurso. 

 e) convite. 

 

 

Questão 100: FCC - Ana MPU/MPU/Controle Interno/2007 

Assunto: Concorrência, Tomada de Preços e Convite 

A modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a 

todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 

recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, é denominada 

 a) Convite. 

 b) Concorrência. 

 c) Concurso. 

 d) Tomada de preços. 

 e) Leilão. 

 

 

Questão 101: FCC - Ana MPU/MPU/Perícia/Engenharia Agronômica/2007 
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Assunto: Concorrência, Tomada de Preços e Convite 

Atenção: Para responder a questão considere um município fictício com o nome de Paraíso do 

Norte, localizado no Estado de São Paulo. Este município tem forte tradição agropecuária e está 

localizado no interior do Estado. 

 

Trata-se da análise de suas ações em prol do estímulo à agropecuária local. 

 

Será realizada, a cargo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Paraíso do Norte-SP, uma 

licitação para coleta e disposição de resíduos sólidos no município, de modalidade 

"concorrência", com contrato a ser celebrado contemplando empreitada integral. Esta coleta 

será base da política de geração de composto orgânico para desenvolvimento e recuperação da 

área rural. 

Segundo a Lei no 8.666, de 21/06/93, o prazo mínimo regular até o recebimento das propostas 

será de: 

 a) 05 dias. 

 b) 15 dias. 

 c) 45 dias. 

 d) 60 dias. 

 e) 90 dias. 

 

 

Questão 102: FCC - Ana MPU/MPU/Perícia/Engenharia Agronômica/2007 

Assunto: Concorrência, Tomada de Preços e Convite 

Atenção: Para responder a questão considere um município fictício com o nome de Paraíso do 

Norte, localizado no Estado de São Paulo. Este município tem forte tradição agropecuária e está 

localizado no interior do Estado. 

 

Trata-se da análise de suas ações em prol do estímulo à agropecuária local. 

 

As modalidades de licitação para o Entreposto Pesqueiro de Paraíso do Norte, tendo em vista 

os limites e o valor estimado da contratação para obras e serviços de engenharia, poderão ser: 
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 a) Convite até R$ 10.000,00; ou tomada de preços até R$ 15.000,00; ou concorrência acima de 

R$ 15.000,00. 

 b) Convite até R$ 80.000,00; ou tomada de preços até R$ 650.000,00; ou concorrência acima 

de R$ 650.000,00. 

 c) Convite até R$ 150.000,00; ou tomada de preços até R$ 500.000,00; ou concorrência acima 

de R$ 500.000,00. 

 d) Convite até R$ 80.000,00; ou tomada de preços até R$ 1.500.000,00; ou concorrência acima 

de R$ 1.500.000,00. 

 e) Convite até R$ 150.000,00; ou tomada de preços até R$ 1.500.000,00; ou concorrência 

acima de R$ 1.500.000,00. 

 

 

Questão 103: CESPE - Ana MPU/MPU/Perícia/Engenharia Civil/2010 

Assunto: Concorrência, Tomada de Preços e Convite 

Julgue o item a seguir com base na Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações. 

 

Convite constitui modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 

escolhidos e convidados, em número mínimo de três, pela unidade administrativa. Após a 

apropriada divulgação do instrumento convocatório e dentro do prazo estipulado, os demais 

cadastrados na correspondente especialidade podem manifestar seu interesse, sendo a eles 

estendido o instrumento convocatório. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 104: FCC - Ana MPU/MPU/Controle Interno/2007 

Assunto: Leilão e Concurso 

Segundo a Lei que rege as licitações, o prazo mínimo para a convocação dos licitantes até o 

recebimento das propostas ou da realização do evento é de 

 a) trinta e cinco dias para concorrência. 

 b) quarenta e cinco dias para concurso. 

 c) doze dias para tomada de preços. 
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 d) vinte e cinco dias para leilão. 

 e) dez dias úteis para convite. 

 

 

Questão 105: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico Administrativo/Atuarial/2015 

Assunto: Leilão e Concurso 

Julgue o próximo item, acerca de inexigibilidade de licitação e do leilão como modalidade 

licitatória. 

  

Se a administração pública pretender vender bens móveis inservíveis, ela deverá fazê-lo 

mediante leilão a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação dos bens 

em questão. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 106: CESPE - Ana MPU/MPU/Perícia/Arquitetura/2010 

Assunto: Contratação Direta (dispensa e inexigibilidade) 

Com base no que dispõe a legislação acerca de licitação, julgue o item a seguir. 

 

Considere que o engenheiro de uma obra, que foi licitada na modalidade convite, tenha deixado 

de incluir, no orçamento, os gastos com mão de obra e com materiais de instalação elétrica, por 

representarem apenas 10% do custo total da obra. Nessa situação, a contratação desses 

serviços pelo poder público deverá ser feita sem licitação. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 107: CESPE - Ana MPU/MPU/Perícia/Engenharia Civil/2010 

Assunto: Contratação Direta (dispensa e inexigibilidade) 

Julgue o item a seguir com base na Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações. 
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Quando contratadas com terceiros, as obras, serviços, compras, alienações, concessões, 

permissões e locações da administração pública devem ser, necessariamente, precedidas de 

licitação, ressalvadas apenas as hipóteses de casos de guerra ou grave perturbação da ordem, 

casos de emergência ou de calamidade pública e casos de notória especialização. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 108: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico Administrativo/Atuarial/2015 

Assunto: Contratação Direta (dispensa e inexigibilidade) 

Julgue o próximo item, acerca de inexigibilidade de licitação e do leilão como modalidade 

licitatória. 

 

A contratação de serviços técnicos, de natureza singular, com profissionais ou empresas de 

notória especialização, insere-se entre as hipóteses de licitação dispensável. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 109: FCC - Ana MPU/MPU/Orçamento/2007 

Assunto: Licitação dispensável (art. 24 da Lei 8.666/1993) 

Segundo a Lei no 8.666/1993, é DISPENSÁVEL a licitação 

 a) para obras e serviços de engenharia de valor até R$ 50.000,00, desde que não se refiram a 

parcelas de uma mesma obra ou serviço. 

 b) para outros serviços e compras de valor até R$ 250.000,00, desde que não se refiram a 

parcelas de uma mesma obra ou serviço. 

 c) para compra ou locação de imóvel para atendimento das finalidades precípuas da 

Administração, cujas necessidades de localização condicionem a escolha, mesmo que o preço 

não seja compatível com o valor de mercado. 

 d) na contratação realizada por agência de fomento para a transferência de tecnologia e para o 

licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida. 

 e) para as compras de materiais de uso pessoal e administrativo pelas Forças Armadas. 
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Questão 110: FCC - Ana MPU/MPU/Processual/2007 

Assunto: Licitação dispensável (art. 24 da Lei 8.666/1993) 

A licitação será dispensável, dentre outras hipóteses, no caso de 

 a) aquisição de componentes necessários à manutenção de programas de informática, desde 

que fora do período de garantia técnica, vedada a compra junto ao fornecedor original. 

 b) compra de materiais de uso pessoal e administrativo para as Forças Armadas. 

 c) impossibilidade jurídica de competição entre os contratantes, quer pela natureza específica 

do negócio, quer pelos objetivos sociais visados pela administração. 

 d) contratação de instituição transnacional de pesquisa ou ensino, com ou sem fins lucrativos, 

salvo para a restauração de obras de arte e objetos históricos. 

 e) aquisição de energia elétrica fornecida por concessionário, permissionário ou autorizado, de 

acordo com a legislação específica. 

 

 

Questão 111: CESPE - Ana MPU/MPU/Orçamento/2010 

Assunto: Licitação dispensável (art. 24 da Lei 8.666/1993) 

A respeito de licitação pública, julgue o item a seguir. 

 

Na forma da lei, é dispensável a licitação na situação em que a União tenha de intervir no 

domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 112: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico-Especializado/Planejamento e 

Orçamento/2013 

Assunto: Licitação dispensável (art. 24 da Lei 8.666/1993) 

Julgue o item a seguir, acerca das modalidades, da dispensa e da inexigibilidade de licitação. 

Se o valor do contrato não ultrapassar 20% do limite legal estabelecido para compras, obras ou 

serviços, as agências executivas e os consórcios públicos estarão dispensados de realizar 
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licitação, devendo realizar a licitação na modalidade tomada de preços em caso de contrato de 

maior valor. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 113: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico-Especializado/Planejamento e 

Orçamento/2013 

Assunto: Licitação dispensável (art. 24 da Lei 8.666/1993) 

Julgue o item a seguir, acerca das modalidades, da dispensa e da inexigibilidade de licitação. 

 É condição para a eficácia do ato de dispensa de licitação em caso de perturbação grave da 

ordem a comunicação à autoridade superior, para ratificação e publicação da dispensa na 

imprensa oficial. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 114: FCC - Ana MPU/MPU/Administrativa/2007 

Assunto: Licitação inexigível (art. 25 da Lei 8.666/1993) 

No que se refere à licitação, observa-se que ela será inexigível no caso de 

 a) aquisição de bens destinados exclusivamente à investigação científica e tecnológica, com 

recursos concedidos por instituições oficiais de fomento à pesquisa. 

 b) impossibilidade jurídica de competição entre contratantes, quer pela natureza específica do 

negócio, quer pelos objetivos sociais visados pela administração. 

 c) contratação de instituição brasileira de pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional, 

ou dedicada à recuperação social do preso. 

 d) aquisição de componentes, ou peças, necessários à manutenção de equipamentos, durante o 

período de garantia técnica. 

 e) serviços prestados por associações de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos e 

de comprovada idoneidade, desde que os preços sejam compatíveis com o mercado. 

 

 



 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

Questão 115: FCC - Ana MPU/MPU/Orçamento/2007 

Assunto: Licitação inexigível (art. 25 da Lei 8.666/1993) 

De acordo com a Lei no 8.666/93 é INEXIGÍVEL a licitação, dentre outras hipóteses, no caso de 

 a) celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais regulares 

perante a legislação brasileira. 

 b) a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o 

abastecimento. 

 c) contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos e de 

comprovada idoneidade. 

 d) guerra ou grave perturbação da ordem, bem como nos casos de emergência ou de 

calamidade pública. 

 e) contratação direta de profissional de qualquer setor artístico, consagrado pela crítica 

especializada ou pela opinião pública. 

 

 

Questão 116: CESPE - Ana MPU/MPU/Orçamento/2010 

Assunto: Licitação inexigível (art. 25 da Lei 8.666/1993) 

A respeito de licitação pública, julgue o item a seguir. 

 

Admite-se a inexigibilidade de licitação caso haja inviabilidade de competição, incluindo-se 

nessa situação a contratação de serviços técnicos de publicidade e divulgação. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

 

Questão 117: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico-Especializado/Planejamento e 

Orçamento/2013 

Assunto: Licitação inexigível (art. 25 da Lei 8.666/1993) 

Julgue o item a seguir, acerca das modalidades, da dispensa e da inexigibilidade de licitação. 
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Por inviabilidade de competição, é inexigível a licitação para a contratação de profissional de 

qualquer setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que 

consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 118: CESPE - Ana MPU/MPU/Perícia/Engenharia Civil/2010 

Assunto: Fases (Licitação) 

Julgue o item a seguir com base na Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações. 

 

Os membros das comissões de licitação, criadas pela administração pública com a função de 

receber, examinar e avaliar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao 

cadastramento de licitantes, deverão responder por todos os atos praticados pela comissão, 

salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata 

lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão. 

(         )Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 119: CESPE - Ana MPU/MPU/Perícia/Engenharia Civil/2013 

Assunto: Fases (Licitação) 

Acerca de licitações e contratos, julgue o item subsequente. 

 

Para a licitação de uma obra de engenharia, estimada em duzentos milhões de reais, a 

administração é obrigada a realizar uma audiência pública prévia à publicação do edital. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 120: FCC - Ana MPU/MPU/Administrativa/2007 

Assunto: Recursos Administrativos e Representação (Licitação) 
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A respeito do procedimento licitatório, considere: 

  

I. O pedido de impugnação de edital de licitação deve ser protocolado até 15 dias úteis antes da 

data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. 

II. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

III. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 

subseqüentes. 

IV. Decairá do direito de impugnar o edital de licitação o licitante que não o fizer até o quinto 

dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência. 

  

Está correto o que consta APENAS em 

 a) I e II. 

 b) I, II e III. 

 c) II e III. 

 d) III e IV. 

 e) II, III e IV. 

 

 

Questão 121: FCC - Ana MPU/MPU/Controle Interno/2007 

Assunto: Recursos Administrativos e Representação (Licitação) 

Quanto à constituição e à responsabilidade das Comissões Permanentes de Licitação, é 

INCORRETO afirmar: 

 a) Em qualquer hipótese, os membros das Comissões de licitação responderão (civil e 

criminalmente) de forma solidária pelos atos praticados pela Comissão, não se eximindo 

inclusive aquele que manifestou posição individual divergente registrada em ata lavrada na 

reunião em que tiver sido tomada a decisão. 

 b) A investidura dos membros das Comissões permanentes não excederá a 1 (um) ano, vedada 

a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subseqüente. 

 c) No caso de concurso, o julgamento será feito por uma comissão especial integrada por 

pessoas de reputação ilibada e reconhecimento da matéria em exame, servidores públicos ou 

não. 
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 d) No caso de convite, a Comissão de licitação, excepcionalmente, nas pequenas unidades 

administrativas e em face da exigüidade de pessoal disponível, poderá ser substituída por 

servidor formalmente designado pela autoridade competente. 

 e) A Comissão para julgamento dos pedidos de inscrição em registro cadastral, a sua alteração 

ou o seu cancelamento, será integrada por profissionais legalmente habilitados, no caso de 

obras, serviços ou aquisição de equipamentos. 

 

 

Questão 122: FCC - Ana MPU/MPU/Controle Interno/2007 

Assunto: Contratos Administrativos (Lei 8.666/1993) 

 

O contrato administrativo pelo qual a Administração delega ao particular a execução 

remunerada de serviço ou de obra pública ou lhe cede o uso de um bem público, para que o 

explore por sua conta e risco, pelo prazo e nas condições regulamentares e contratuais, é 

denominado contrato de 

 a) fornecimento. 

 b) concessão. 

 c) empreitada ou parceria. 

 d) gerenciamento ou consórcio. 

 e) programa ou gestão. 

 

 

 

Questão 123: FCC - Ana MPU/MPU/Orçamento/2007 

Assunto: Contratos Administrativos (Lei 8.666/1993) 

 

Em tema de contrato administrativo, é INCORRETO afirmar: 

 

 a) Os contratos administrativos são sempre consensuais e, em regra, formais, onerosos, 

comutativos e intuitu personae, porque devem ser executados pelo próprio contratado, 

vedadas, em princípio, a sua substituição por outrem ou a transferência do ajuste. 

 b) O equilíbrio financeiro ou equação econômica ou financeira é a relação estabelecida 
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inicialmente pelas partes entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração 

para a justa remuneração do objeto do ajuste. 

 c) No contrato de gerenciamento, a administração pública comete ao gerenciador particular a 

execução de um serviço público, transferindo a competência decisória desde o ajuste e 

isentando-se, via de conseqüência, da responsabilidade pelos encargos financeiros dos serviços 

projetados. 

 d) O reajuste de preços e de tarifas é a medida convencionada entre as partes contratantes 

para evitar que, em razão das elevações do mercado, da desvalorização da moeda ou do 

aumento geral de salários no período de execução, venha a romper-se o equilíbrio financeiro do 

ajuste. 

 e) O contrato de concessão é o ajuste pelo qual a Administração delega ao particular a 

execução remunerada de serviço ou de obra pública ou lhe cede o uso de um bem público, para 

que o explore por sua conta e risco. 

 

 

Questão 124: FCC - Ana MPU/MPU/Processual/2007 

Assunto: Contratos Administrativos (Lei 8.666/1993) 

 

Em tema de contratos administrativos, considere as assertivas: 

 

I. O contrato administrativo ilegal pode ser extinto por anulação unilateral da Administração, 

mas sempre com oportunidade de defesa para o contratado, em cujo expediente se demonstre 

a ilegalidade do ajuste. 

II. As chamadas cláusulas exorbitantes, porque visam estabelecer prerrogativas em favor de 

uma das partes, ainda que sob o fundamento do resguardo ao interesse público, desigualam as 

partes contratantes e são consideradas nulas de pleno Direito se presentes nos contratos 

administrativos. 

III. O reajustamento contratual de preços e de tarifas é medida convencionada entre as partes 

contratantes para evitar que, em razão das elevações do mercado, da desvalorização da moeda 

ou do aumento geral de salários no período de execução do contrato administrativo, venha a 

romper-se o equilíbrio financeiro do ajuste. 
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IV. O particular que contrata com a administração pública, face a natureza pública do ajuste, 

adquire direito à imutabilidade do contrato ou à sua execução integral, bem como a suas 

vantagens em espécie. 

 

Estão corretas SOMENTE 

 

 a) I e III. 

 b) I e IV. 

 c) II e III. 

 d) I, II e IV. 

 e) II, III e IV. 

 

 

Questão 125: CESPE - Ana MPU/MPU/Orçamento/2010 

Assunto: Contratos Administrativos (Lei 8.666/1993) 

Julgue o item que se segue, relativo a contratos, compras e convênios. 

De acordo com a Lei n.o 8.666/1993, os recursos provenientes de convênios, quando não 

utilizados de imediato, podem ser aplicados em cadernetas de poupança, mas não em operações 

de mercado aberto. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 126: CESPE - Ana MPU/MPU/Orçamento/2010 

Assunto: Contratos Administrativos (Lei 8.666/1993) 

Julgue o item que se segue, relativo a contratos, compras e convênios. 

Ao fechamento do contrato de compra, é necessária a devida caracterização do objeto da 

transação, além da indicação do montante a ser solicitado na proposta orçamentária para o ano 

seguinte, sob pena de nulidade do ato e de responsabilização de quem lhe tiver dado causa. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 
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Questão 127: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico-Especializado/Planejamento e 

Orçamento/2013 

Assunto: Contratos Administrativos (Lei 8.666/1993) 

Com relação às características, formalização e fiscalização dos contratos administrativos, 

julgue o item subsecutivo. 

  

A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, fazendo cessar os 

efeitos jurídicos já produzidos e eximindo a administração pública do dever de indenizar o 

contratado pela parte do contrato eventualmente executada. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 128: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993) 

A respeito da Lei n.º 8.666/1993, julgue o item que se segue. 

Toda prorrogação de contrato deve ser previamente justificada pela autoridade detentora da 

atribuição legal específica; portanto, é nula toda cláusula contratual que disser ser a avença 

automaticamente prorrogável. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 129: CESPE - Ana MPU/MPU/Orçamento/2010 

Assunto: Alteração unilateral (Cláusulas exorbitantes) 

Julgue o item que se segue, relativo a contratos, compras e convênios. 

 

Apesar de os contratos serem sempre atos jurídicos bilaterais, a administração poderá 

modificá-los unilateralmente, desde que para melhor adequação às finalidades do interesse 

público. 

(         ) Certo 
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(         ) Errado 

 

 

Questão 130: CESPE - Ana MPU/MPU/Perícia/Engenharia Civil/2013 

Assunto: Alteração unilateral (Cláusulas exorbitantes) 

Acerca de licitações e contratos, julgue o item subsequente. 

  

O limite máximo para acréscimos de serviços em um contrato administrativo cujo objeto seja a 

reforma de um edifício é de 25% do valor inicial atualizado do contrato. 

 (         )Certo 

 (         )Errado 

 

 

Questão 131: CESPE - Ana MPU/MPU/Perícia/Engenharia Civil/2013 

Assunto: Rescisão unilateral (Cláusulas exorbitantes) 

Acerca de licitações e contratos, julgue o item subsequente. 

  

O atraso injustificado para iniciar a execução de um serviço de engenharia, previsto em 

contrato administrativo, é motivo para rescisão unilateral do contrato. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 132: FCC - Ana MPU/MPU/Perícia/Engenharia Agronômica/2007 

Assunto: Intervenção do Estado na Propriedade Privada 

 

Atenção: Para responder a questão considere um município fictício com o nome de Paraíso do 

Norte, localizado no Estado de São Paulo. Este município tem forte tradição agropecuária e está 

localizado no interior do Estado. 

 

Trata-se da análise de suas ações em prol do estímulo à agropecuária local. 
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A política de desenvolvimento agropecuário de Paraíso do Norte-SP está integrada ao 

desenvolvimento urbano e ao desenvolvimento de outros setores econômicos, como é o caso 

do turismo. Este município foi reconhecido pelo Governo Estadual como Estância Turística. 

Com aproximadamente 5.000 habitantes, atualmente está realizando a atualização de seu 

Plano Diretor.  

 

No Brasil, o Plano Diretor é obrigatório para municípios: 

 

 a) com mais de 2 mil habitantes; não integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações 

urbanas; com áreas de especial interesse turístico; situados em áreas de influência de 

empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental na região ou no país. 

 b) com mais de 20 mil habitantes; não integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações 

rurais; sem áreas de especial interesse turístico; situados em áreas de influência de 

empreendimentos ou atividades sem significativo impacto ambiental na região ou no país. 

 c) com mais de 20 mil habitantes; integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações 

urbanas; com áreas de especial interesse turístico; situados em áreas de influência de 

empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental na região ou no país. 

 d) apenas com mais de 200 mil habitantes; integrantes de regiões metropolitanas e 

aglomerações urbanas; situados em áreas de influência de empreendimentos ou atividades com 

significativo impacto ambiental na região ou no país. 

 e) apenas com mais de 200 mil habitantes; integrantes de regiões metropolitanas e 

aglomerações urbanas; situados em áreas de influência de empreendimentos ou atividades sem 

significativo impacto ambiental na região ou no país. 

 

 

Questão 133: FCC - Ana MPU/MPU/Perícia/Engenharia Agronômica/2007 

Assunto: Intervenção do Estado na Propriedade Privada 

 

Atenção: Para responder a questão considere um município fictício com o nome de Paraíso do 

Norte, localizado no Estado de São Paulo. Este município tem forte tradição agropecuária e está 

localizado no interior do Estado. 
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Trata-se da análise de suas ações em prol do estímulo à agropecuária local. 

 

Paraíso do Norte, como município localizado no Estado de São Paulo, espelha-se no que 

acontece na capital do Estado, para avaliar algumas de suas políticas públicas. Verifica-se, neste 

caso, que vários planos diretores para o município de São Paulo, Capital do Estado de São Paulo, 

foram elaborados. Mas apenas alguns foram aprovados: em 1971, em 1988 e em 2002. O 

ultimo Plano Diretor foi instituído pela Lei Municipal no 13.430/02 e é chamado de Plano 

Diretor Estratégico. O Estatuto da Cidade prevê que os municípios devem realizar a revisão dos 

seus Planos Diretores 

 

 a) No prazo máximo de 10 (dez) anos, e para cidades que já possuíam Plano Diretor anterior a 

sanção da Lei do Estatuto no prazo máximo de 5 (cinco) anos. 

 b) No prazo máximo de 2 (dois) anos, e para cidades que já possuíam Plano Diretor anterior a 

sanção da Lei do Estatuto no prazo máximo de 1 (um) ano. 

 c) No prazo máximo de 15 (quinze) anos, e para cidades que já possuíam Plano Diretor anterior 

a sanção da Lei do Estatuto no prazo máximo de 3 (três) anos. 

 d) No prazo máximo de 20 anos. 

 e) No prazo máximo de 25 anos. 

 

 

 

Questão 134: FCC - Ana MPU/MPU/Perícia/Engenharia Agronômica/2007 

Assunto: Intervenção do Estado na Propriedade Privada 

 

Atenção: Para responder a questão considere um município fictício com o nome de Paraíso do 

Norte, localizado no Estado de São Paulo. Este município tem forte tradição agropecuária e está 

localizado no interior do Estado. 

 

Trata-se da análise de suas ações em prol do estímulo à agropecuária local. 

 

Em diversas áreas da cidade de Paraíso do Norte-SP existe grande quantidade de terrenos 

vazios, cujos donos não fazem uso e estão sujos e cheios de mato, à espera que o poder público 
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asfalte, leve água e esgoto e construa outras melhorias. Depois de realizadas estas melhorias os 

proprietários vendem por um preço maior. De acordo com o Estatuto da Cidade, esses 

proprietários 

 

 a) não estão limpando os terrenos adequadamente, cumprindo assim a função social do imóvel 

em questão. 

 b) devem esperar a valorização de seus imóveis para venda, cumprindo assim a função social do 

imóvel em questão. 

 c) devem vender seus imóveis para que novos proprietários se beneficiem, cumprindo assim a 

função social do imóvel em questão. 

 d) não estão cumprindo a função social dos seus imóveis. 

 e) devem solicitar indenização ao poder público, devido a demora na realização das melhorias. 

 

 

 

Questão 135: FCC - Ana MPU/MPU/Perícia/Geografia/2007 

Assunto: Intervenção do Estado na Propriedade Privada 

 

Instruções: A questão deve ser respondida com base no texto que se segue. 

 

            A Lei no 10.257, de julho de 2001, regulamenta artigos da Constituição Federal, define 

diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Esta lei, denominada Estatuto da 

Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da 

propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem estar dos cidadãos, bem 

como do equilíbrio ambiental. Para tanto foram estabelecidas diretrizes gerais. 

 

            A diretriz de número I coloca: 

 

"... garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como direito à terra urbana, à moradia, 

ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 

trabalho e ao lazer, para a presente e futuras gerações;" 
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O Estatuto da Cidade obriga municípios com população superior a uma determinada faixa 

populacional e municípios pertencentes a regiões metropolitanas a realizarem seus Planos 

Diretores. 

 

De acordo com o quadro abaixo, assinale a alternativa que apresenta somente os municípios 

que estão dentro da faixa de obrigatoriedade. 

 

 

 a)  

 

 b)  

 

 c)  

 

 d)  

 

 e)  

 

 

 

Questão 136: FCC - Ana MPU/MPU/Perícia/Geografia/2007 

Assunto: Intervenção do Estado na Propriedade Privada 

 

Instruções: A questão deve ser respondida com base no texto que se segue. 

 

            A Lei no 10.257, de julho de 2001, regulamenta artigos da Constituição Federal, define 

diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Esta lei, denominada Estatuto da 

Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da 

propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem estar dos cidadãos, bem 

como do equilíbrio ambiental. Para tanto foram estabelecidas diretrizes gerais. 

 

            A diretriz de número I coloca: 
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"... garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como direito à terra urbana, à moradia, 

ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 

trabalho e ao lazer, para a presente e futuras gerações;" 

 

No que se refere à efetivação do Estatuto da Cidade, o fornecimento de informações e 

subsídios para as entidades e os movimentos sociais na realização de monitoramento de 

políticas e programas de desenvolvimento urbano e habitacional são tarefas comumente 

realizadas pela esfera 

 

 a) do Estado e das ONGs. 

 b) da iniciativa privada e das ONGs. 

 c) unicamente do Estado. 

 d) unicamente das ONGs. 

 e) unicamente da iniciativa privada. 

 

 

Questão 137: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico Administrativo/Arquivologia/2013 

Assunto:  

No que se refere aos atos administrativos, julgue o item subsecutivo. 

  

Considere que a vigilância sanitária, ao fiscalizar determinado restaurante, tenha constatado a 

presença de produtos impróprios para o consumo humano, circunstância que a levou a 

determinar o fechamento do estabelecimento comercial. Nessa situação, o ato praticado pela 

vigilância sanitária, órgão da administração pública, é ilegítimo, pois a interdição de 

estabelecimento pela administração pública depende de autorização judicial. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 138: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico Administrativo/Arquivologia/2013 

Assunto:  



 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

Julgue o item que se segue, relativo aos agentes públicos. 

 

Considere que a administração pública tenha nomeado determinado agente, não integrante do 

quadro de pessoal do órgão público, para o exercício de função de confiança relacionada com 

atribuições de direção, chefia e assessoramento. Nessa situação, a administração pública atuou 

de forma legítima, já que o provimento das funções de confiança independe de concurso 

público. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 139: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico Administrativo/Arquivologia/2013 

Assunto:  

Julgue o item que se segue, relativo aos agentes públicos. 

  

Considere que determinada entidade da administração indireta tenha demitido 

motivadamente, após o devido processo administrativo, no qual foi assegurado o contraditório 

e a ampla defesa, empregado público contratado por meio de concurso e que fora considerado 

inabilitado para o desempenho das atribuições legais. Nessa situação, a atuação da 

administração pública foi legítima, já que o empregado público deve ser contratado após 

aprovação em concurso público e pode perder o vínculo por meio de demissão motivada, após o 

regular processo administrativo. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 140: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico-Especializado/Gestão Pública/2013 

Assunto:  

No que se refere aos princípios constitucionais da administração pública, julgue o item 

subsequente. 

 A publicidade dos atos processuais poderá ser restringida em razão do interesse social ou para 

garantir a defesa da intimidade. 
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(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 141: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico-Especializado/Planejamento e 

Orçamento/2013 

Assunto:  

Julgue o item a seguir, acerca das modalidades, da dispensa e da inexigibilidade de licitação. 

 Em se tratando de organizações industriais bélicas da administração federal direta, os limites 

aplicáveis à modalidade de licitação denominada convite para a contratação de obras e serviços 

de engenharia estendem-se aos contratos de compras e serviços em geral. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 142: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico-Especializado/Planejamento e 

Orçamento/2013 

Assunto:  

Com relação às características, formalização e fiscalização dos contratos administrativos, 

julgue o item subsecutivo. 

 

As licitações realizadas na modalidade pregão devem, obrigatoriamente, ser formalizadas por 

meio de termo de contrato, podendo a administração pública dispensar o referido termo, em 

caso de compras, se os bens adquiridos forem imediata e integralmente entregues e se dessas 

compras não resultarem obrigações futuras. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 143: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico-Especializado/Planejamento e 

Orçamento/2013 

Assunto:  
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Com relação às características, formalização e fiscalização dos contratos administrativos, 

julgue o item subsecutivo. 

  

Havendo necessidade de adequar determinado contrato administrativo às finalidades do 

interesse público, a administração poderá alterá-lo unilateralmente, se a alteração incidir sobre 

cláusulas de serviço. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 144: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico-Especializado/Planejamento e 

Orçamento/2013 

Assunto:  

Acerca das garantias contratuais, dos contratos de terceirização e do equilíbrio econômico-

financeiro dos contratos administrativos, julgue o item subsequente. 

 

É lícito à administração pública terceirizar, mediante execução indireta, parte das atividades 

inerentes a cargos extintos do seu quadro geral de pessoal. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 145: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico-Especializado/Planejamento e 

Orçamento/2013 

Assunto:  

Acerca das garantias contratuais, dos contratos de terceirização e do equilíbrio econômico-

financeiro dos contratos administrativos, julgue o item subsequente. 

  

A inadimplência das obrigações trabalhistas por empresa terceirizada acarretada pela falta de 

fiscalização do cumprimento do contrato pela administração pública importa no 

reconhecimento da sua responsabilidade solidária pelo pagamento das obrigações trabalhistas 

inadimplidas. 
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(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 146: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico-Especializado/Planejamento e 

Orçamento/2013 

Assunto:  

Acerca das garantias contratuais, dos contratos de terceirização e do equilíbrio econômico-

financeiro dos contratos administrativos, julgue o item subsequente. 

  

O contratado pode requerer a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato 

alegando superveniência de fato excepcional ou imprevisível se o fato utilizado para justificar a 

alegação tiver ocorrido no mesmo mês de apresentação da proposta. 

 (        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 147: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico-Especializado/Planejamento e 

Orçamento/2013 

Assunto:  

Acerca das garantias contratuais, dos contratos de terceirização e do equilíbrio econômico-

financeiro dos contratos administrativos, julgue o item subsequente. 

  

A garantia contratual realizada por meio de caução em dinheiro, cuja liberação ou restituição 

ocorre após a execução do contrato, deve ser atualizada monetariamente e remunerada com 

base nos juros aplicados à caderneta de poupança. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 148: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico-Especializado/Planejamento e 

Orçamento/2013 
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Assunto:  

Acerca das garantias contratuais, dos contratos de terceirização e do equilíbrio econômico-

financeiro dos contratos administrativos, julgue o item subsequente. 

 Nos casos em que o contratado se tornar depositário de bens entregues pela administração 

pública, será obrigatória a prestação de garantia, que poderá se dar na modalidade seguro-

garantia. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 149: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico-Especializado/Planejamento e 

Orçamento/2013 

Assunto:  

Com relação às alterações do objeto dos contratos administrativos e à prorrogação dos seus 

prazos de vigência e de execução, julgue o item a seguir. 

Os contratos de prestação de serviços executados de forma contínua podem, em caráter 

excepcional, ter duração de setenta e dois meses. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 150: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico-Especializado/Planejamento e 

Orçamento/2013 

Assunto:  

Com relação às alterações do objeto dos contratos administrativos e à prorrogação dos seus 

prazos de vigência e de execução, julgue o item a seguir. 

 As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes pode ser superior a 75% 

do valor atualizado do contrato. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 151: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico-Especializado/Planejamento e 

Orçamento/2013 

Assunto:  

Com relação às alterações do objeto dos contratos administrativos e à prorrogação dos seus 

prazos de vigência e de execução, julgue o item a seguir. 

  

As alterações unilaterais qualitativas do contrato administrativo que tenha por objeto a compra 

de bens não estão adstritas ao limite de 25% do valor inicial atualizado do contrato. 

 (        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 152: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico-Especializado/Planejamento e 

Orçamento/2013 

Assunto:  

Com relação às alterações do objeto dos contratos administrativos e à prorrogação dos seus 

prazos de vigência e de execução, julgue o item a seguir. 

  

Havendo necessidade de se manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico 

dos meios navais, aéreos e terrestres, os contratos para compras de material de uso das forças 

armadas — com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo — podem viger por até 

cento e vinte meses. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

Gabarito 
 

1) A 2) A 3) Certo 4) Errado 5) Errado 

6) Certo 7) Errado 8) E 9) D 10) B 

11) C 12) A 13) C 14) Errado 15) Certo 
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16) Errado 17) D 18) C 19) Certo 20) Certo 

21) C 22) Errado 23) A 24) C 25) D 

26) D 27) B 28) Errado 29) Errado 30) Errado  

31) Errado 32) Errado 33) Certo 34) Errado 35) Errado  

36) Errado  37) Certo 38) Errado 39) Certo 40) Errado 

41) Certo 42) Errado  43) Certo  45) D 46) E 

47) C  48) Errado 49) Certo  50) Certo  51) Errado 

52) Errado 53) Errado 54) Certo 55) Errado 56) Errado 

57) Certo 58) A 59) E  60) E  61) B 

62) A  63) B  64) E 65) Errado 66) Errado 

67) Certo 68) Certo 69) Errado 70) Certo 71) Certo  

72) Certo 73) Errado 74) C  75) D  76) Certo 

77) Certo  78) Errado 79) Certo  80) Errado 81) Errado 

82) A  83) E  84) Errado  85) B  86) C 

87) Certo 88) Certo 89) A 90) Errado 91) Errado 

 92) Certo 93) Errado 94) Certo  95) Certo  96) Certo  

97) Certo 98) Errado  99) B 100) D 101) C  

102) E  103) Certo 104) B  105) Certo  106) Errado 

107) Errado 108) Errado 109) D  110) E 111) Certo 

112) Errado 113) Certo 114) B 115) E 116) Errado 

117) Certo 118) Certo 119) Certo  120) C 121) A 

122) B  123) C 124) A 125) Errado 126) Errado 

127) Errado 28) Certo 129) Certo 130) Errado 131) Certo 

132) C  133) A  134) D 135) B 136) A 

137) Errado 138) Errado 139) Certo 140) Certo  141) Errado 

142) Certo  143) Certo 144) Certo 145) Errado 146) Errado 

147) Errado  148) Certo  149) Certo  150) Certo  151) Errado  

152) Certo 44) Errado    

 


