
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

01. Não compete privativamente aos Tribunais:
a) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados,
velando pelo exercício da atividade correicional respectiva
b)  prover,  na  forma prevista  nesta  Constituição,  os  cargos  de  juiz  de  carreira  da  respectiva
jurisdição
c) propor a criação de novas varas judiciárias
d) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que
lhes forem imediatamente vinculados
e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito
Federal ou o Território.

02. É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico,
científico ou artístico:
a) concorrência
b) tomada de preços
c) convite
d) concurso
e) leilão

03. É a modalidade de licitação entra quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação.
a) concorrência
b) tomada de preços
c) convite
d) concurso 
e) leilão

04. A licitação é dispensável em todos os casos abaixo, exceto:
a) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem
b) nos casos de emergência ou calamidade pública
c) quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o
abastecimento
d) para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços
prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública
e) para aquisição de materiais,  equipamentos,  ou gêneros que só possam ser fornecidos por
produtor, empresa ou representante comercial exclusivo.

05. Não é competência do Supremo Tribunal Federal:
a) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados.
b)  a  reclamação  para  a  preservação  de  sua  competência  e  garantia  da  autoridade  de  suas
decisões.
c) a extradição solicitada por Estado estrangeiro.
d) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito
Federal ou o Território.
e) as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes federais da região.



06. São órgãos da Justiça Eleitoral, exceto:
a) Tribunal Superior Eleitoral.
b) Tribunais Regionais Eleitorais.
c) Juízes Eleitorais.
d) Juntas Eleitorais.
e) Tribunais Regionais Federais.

07. Segundo a Lei 8.112/90 são deveres do servidor, exceto:
a) exercer com zelo e dedicação as atribuições d cargo.
b) cumprir as ordens superiores, mesmo que manifestamente ilegais.
c) observar as normas legais e regulamentares.
d) atender com presteza.
e) ser assíduo e pontual ao serviço.

08.  O prazo para o servidor, segundo a Lei 8.112/90 interpor pedido de reconsideração ou de
recurso é de _____ dias,  a contar da publicação ou da ciência,  pelo interessado,  da decisão
recorrida
a) 10
b) 20
c) 30
d) 40
e) 60

09. É proibido ao servidor, segundo a Lei 8.112/90, exceto:
a) ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato.
b)  retirar,  sem prévia  anuência  da  autoridade  competente,  qualquer  documento  ou objeto  da
repartição.
c) recusar fé a documentos públicos e particulares.
d) opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço.
e) promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição.

10. Segundo a Lei 8.112/90, o servidor poderá ausentar-se do serviço por _____ dias em razão de
casamento.
a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
e) 9



GABARITO

01. E
Comentário: O litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o
Distrito Federal ou o Território é competência do Supremo Tribunal Federal.

02. D
Comentário:  Esta modalidade acontece através da instituição de prêmios ou remuneração ao
vencedor.

03. A
Comentário:  A qualificação do interessado deve ser  exigida no edital  para execução de seu
objeto.

04. D
Comentário: A produção exclusiva é caso de inexigibilidade e não de dispensa de licitação.

05. E
Comentário: Nos casos em que mencionar os juízes federais, a competência é do TRF.

06. E
Comentário: Os Tribunais Regionais Federais são órgãos da Justiça Federal e não Eleitoral.

07. B
Comentário:  O  servidor  deve  cumprir  as  ordens  superiores,  exceto  quando  manifestamente
ilegais.

08. C
Comentário: Segundo o artigo 108 da referida Lei, o prazo é de 30 dias.

09. C
Comentário: É o artigo 117 da referida Lei que diz que a recusa a fé é a documentos públicos,
somente.

10. D
Comentário: Segundo o artigo 97 da referida Lei, em seu inciso III, o prazo é de 8 dias.


