
DIREITO ADMINISTRATIVO

01- Acerca dos princípios da Administração Pública, assinale a opção incorreta.
a) O princípio da impessoalidade objetiva a igualdade de tratamento que a Administração deve 
dispensar aos administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica;
b) Quando há ofensa ao princípio da moralidade, poderá o agente responsável ser punido por 
improbidade administrativa;
c)  Pela ação popular,  poderá qualquer  cidadão deduzir  a pretensão de anular  atos do Poder 
Público contaminados de imoralidade administrativa;
d) O nepotismo constitui ofensa ao princípio da moralidade;
e) Todos os atos deverão ser públicos, visto que, a publicidade deve ser exercida sem exceções 
por constituir um princípio expresso na Carta Magna.

02- No tema Licitações, podemos afirmar que:
São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam;
a) o regime de execução ou a forma de fornecimento;
b) o objeto e seus elementos característicos;
c) os prazos de início de etapas de execução de conclusão, de entrega, de observação e de 
recebimento definitivo, conforme o caso;
d) as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;
e) todas as respostas acima estão corretas.

03- O  regime  jurídico  dos  contratos  administrativos  instituído  pela  Lei  8666/93  confere  à 
Administração, em relação a eles algumas prerrogativas. Assinale a alternativa incorreta.
a) fiscalizar-lhes a execução;
b) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
c) rescindi-los, unilateralmente em qualquer caso;
d)  modifica-los  unilateralmente,  para  melhor  adequação  às  finalidades  de  interesse  público, 
respeitados os direitos do contratado;
e) rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no art. 79 desta Lei.

04- No que tange a licitação, podemos afirmar que:
a) a licitação será sigilosa;
b) nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto não necessitando de 
indicação dos recursos orçamentários;
c) nas compras deverão ser observadas a especificação completa do bem a ser adquirido sem 
indicação de marca;
d) o autor do projeto poderá participar da licitação;
e) a segurança não será sempre observada nos projetos básicos, bastando que o preço seja bom.

05- Assinale a alternativa incorreta, levando-se em conta os preceitos da Lei 8.666/93, sobre os 
contratos administrativos:
a) A exigência ou não de garantia contratual é decisão discricionária da Administração, porém, 
para ser exigida, é mister previsão no edital.
b)  Regra  geral,  a  vigência  do  contrato  é  limitada  à  vigência  dos  respectivos  créditos 
orçamentários.
c) Como decorrência da natureza pessoal dos contratos, temos a rescisão de pleno direito por 
morte do contratado ou pela extinção da pessoa jurídica contratada.
d) A declaração de nulidade do contrato, em caso de ilegalidade, exonera a Administração de 
indenizar o contratado pelo que este já houver executado até a decretação.
e) Os contratos administrativos são regulados pelas cláusulas neles constantes e pelos preceitos 
de Direito Público, aplicando-se, supletivamente, princípios do Direito Privado.



GABARITO

01. E 
Comentários: Nem todos os atos deverão ser públicos. Há casos em que será preservado o sigilo 
das informações para não prejudicar as partes ou o processo. Portanto, a regra é que todos os 
atos sejam públicos para preservar o interesse coletivo e comportará também suas exceções com 
o fim de manter essa preservação nos casos que assim o exijam.

02. E
Comentários: Conforme art. 55 da Lei 8666/93.

03. C
Comentários: Conforme art. 58 da Lei 8666/93.

04. C
Comentários: Conforme art. Conforme art. 15, § 7º, I da Lei 8666/93.

05. D
Comentários: Lei  8666/93.  Art  49,  § 1º A anulação do procedimento licitatório  por motivo de 
ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 
desta Lei. Art 59, Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar 
o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros 
prejuízos  regularmente  comprovados,  contanto  que não lhe  seja  imputável,  promovendo-se  a 
responsabilidade de quem lhe deu causa.


