
DIREITO ADMINISTRATIVO

01.  Inerente aos atos  administrativos,  a presunção de legitimidade caracteriza-se por  ser  um
princípio de direito público absoluto, isto é, que não admite prova em contrário.

02. A administração pode anular seus próprios atos por motivo de conveniência ou oportunidade
administrativa.

03. Diferentemente da descentralização, em que a transferência externa de competências se dá
entre  entidades  diversas,  a  desconcentração  é  uma  distribuição  interna  de  competência,
caracterizando um verdadeiro desmembramento em órgãos.

04.  A sociedade de economia mista, ente da administração indireta e pessoa jurídica de direito
privado, deve ser organizada sob a exclusiva forma de sociedade anônima.

05. Em relação à licitação, modalidade pregão, o pregão presencial e o pregão eletrônico são
modalidades  de  licitação  que,  no  que  tange  as  fases  a  serem  observadas  no  certame,  a
habilitação ocorre posteriormente ao julgamento da proposta.

06.  Melhor  técnica  e  melhor  técnica  e  preço  são   modalidades  de  licitação  exclusivamente
utilizadas na modalidade convite.

07. É nulo e não produz efeito o contrato verbal com a administração em qualquer hipótese, haja
vista o principio do formalismo adotado na feitura de contratos administrativos.

08. O  princípio  da  impessoalidade  em  relação  à  atuação  administrativa  impede  que  o  ato
administrativo seja praticado visando a interesses do agente público ou de terceiros privilegiados
ainda que não haja desrespeito ao ordenamento jurídico.

09.  Os princípios expressos da Administração Publica elencados na Constituição Federal,  tais
como  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência,  aplicam-se  à
administração pública direta, autárquica e fundacional, não alcancando às empresas públicas e
sociedades de economia mista que explorem atividade econômica organizada.

10. O excesso de poder,  uma das modalidades de abuso de poder,  configura-se quando um
agente público pratica determinado ato alheio à sua competência.



GABARITO

01. E
Comentário: A presunção de legitimidade e um atributo ou qualidade relativo, portanto, podendo
ser ilidida por prova em contrario.

02. E
Comentário: A anulação se da por razões de invalidade, ilegalidade, enquanto que a revogação
se da por razões de conveniência e oportunidade.

03. C
Comentário:  A desconcentração se caracteriza por ser uma técnica de aceleração calcada na
distribuição interna de competências.

04. C
Comentário:  A Sociedade  de  Economia  Mista,  fruto  da  descentralização  administrativa  por
outorga, e uma entidade dotada de personalidade jurídica própria organizada sob o tipo societário
sociedade anônima.

05. C
Comentário:  O pregão, regulado pela lei 10.520 ocorre uma inversão nas tradicionais fases do
procedimento  licitatório,  invertendo-se  a  ordem,  passando  a  habilitação  a  ser  posterior  ao
julgamento das propostas.

06. E
Comentário: As modalidades de licitação são concorrência, tomada de preços, convite, concurso,
leilão,  pregão.  Melhor  técnica e melhor técnica e preço são tipos ou critérios a ser adotados
quando do julgamento das propostas apresentadas pelos licitantes.

07. E
Comentário: A lei geral de licitações permite de forma excepcional a utilização do contrato verbal
para compras de valor  ate 5% do permitido para  a modalidade convite e seja feito  o pronto
pagamento.

08. C
Comentário: O principio da impessoalidade proíbe que o administrador utilize suas prerrogativas
a fim de satisfazer interesses próprios ou de terceiros privilegiados já que o escopo do gestor
publico deve ser o interesse publico

09. E
Comentário:  Os princípios constitucionais da Administração Publica alcançam a administração
direta e indireta na sua totalidade sem exceção.

10. C
Comentário:  O abuso de poder se divide em excesso de poder e desvio de poder. O excesso
exorbita  a  competência  do  gestor,  enquanto  no  desvio  o  gestor  embora  atue  dentro  de  sua
competência, o faz afastando-se das finalidades publicas as quais devem nortear sua conduta.


