
DIREITO ADMINISTRATIVO

01. Sobre os contratos administrativos, assinale a alternativa incorreta:
a)  compete  ao  contratado  escolher,  dentre  as  opções  previstas  em  lei,  qual  modalidade  de 
garantia será prestada;
b) podem ser alterados unilateralmente pela Administração, em determinadas situações.
c) podem ser rescindidos unilateralmente pela Administração, nos casos previstos em lei.
d) serão firmados por prazo indeterminado, devido ao princípio da continuidade do serviço público.
e) admitem prorrogação dos seus prazos de início e de conclusão, por motivos específicos.

02. Analise os itens a seguir e assinale a alternativa que contém os itens corretos:
I - O servidor em estágio probatório poderá obter licença para o exercício de atividade política.
II  –  Nas  hipóteses  das  formas  de  provimento  denominadas  aproveitamento,  reversão  e 
readaptação, quando o cargo para onde se dará o retorno estiver ocupado, o servidor ficará como 
excedente, até a ocorrência de vaga.
III - A exoneração de cargo em comissão se dará a pedido do servidor ou quando, de acordo com 
a sua chefia imediata, não forem satisfeitas as condições do estágio probatório.

a) apenas o item I
b) apenas o item II
c) apenas o item III
d) apenas os itens I e III
e) itens I, II e III

03. Em relação  à  Lei  8.666/93,  que trata  das licitações e  dos contratos  administrativos,  não 
constitui cláusula essencial ao contrato aquela que estabeleça:
a) os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de 
recebimento definitivo, conforme o caso.
b) a previsão de caução em dinheiro como modalidade de garantia do contrato.
c) o regime de execução ou a forma de fornecimento.
d) o objeto e seus elementos característicos.
e) os casos de rescisão contratual.

04.  Dentre  os  princípios  da  Administração  Pública  expressos  na  CF,  o  que  foi  inserido  pela 
Emenda Constitucional 19/98, a chamada Reforma Administrativa, foi o princípio da:
a) Legalidade
b) Publicidade
c) Eficiência
d) Moralidade
e) Impessoalidade

05. Hely Lopes Meirelles conceitua este princípio como “ o que se impõe a todo agente público de 
realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional ” :
a) Princípio da moralidade
b) princípio da eficiência
c) Princípio da publicidade
d) Princípio da impessoalidade
e) Princípio da Legalidade



06. O princípio que impõe à Administração Pública praticar seus atos tendo como finalidade o 
interesse público, e não um determinado grupo de pessoas é o da:
a) Impessoalidade
b) Moralidade
c) Legalidade
d) Publicidade
e) Eficiência

07. O princípio que resguarda a transparência dos atos praticados pela Administração Pública é o 
da:
a) Eficiência
b) Razoabilidade
c) Legalidade
d) Publicidade
e) Moralidade

08. O Regime Jurídico da União, através da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, além de 
alcançar os servidores públicos da administração direta, atingirá também os funcionários da(s):
a) Autarquias Públicas
b) Sociedades de Economia Mista
c) Empresas Públicas
d) Fundações privadas
e) administração direta e indireta

09. De acordo com a Constituição Federal combinado com a Lei nº 8.112/90, o servidor será 
afastado do cargo nos seguintes casos, exceto:
a) Em todos os casos, enquanto durar o mandato legislativo federal ou estadual
b) Em todos os casos enquanto durar o mandato de Vice-Prefeito
c) Em todos os casos enquanto o mandato de Vereador
d) Em todos os casos enquanto durar o mandato executivo federal
e) Em todos os casos enquanto durar o mandato executivo estadual

10. O servidor civil da União, que cometer infração administrativa, que configure também infração 
penal, não será punido, disciplinarmente, se:
a) ocorrer a prescrição penal
b) for absorvido do crime, por insuficiência de provas
c) cumprir a pena criminal
d) vier a ser aposentado
e) for primário
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