
DIREITO ADMINISTRATIVO

01. TRF da 5ª Região/Técnico Judiciário/2008) A respeito da rescisão do contrato administrativo, é
correto afirmar que
a) exonera o contratado da garantia oferecida.
b) é sempre feita unilateralmente pela Administração.
c) pode ser amigável, se houver conveniência para a Administração.
d) depende de homologação judicial.
e) permite que o contratado continue executando o contrato, até nova licitação.

02. (TRF da 5ª Região/Técnico Judiciário/2008) Se o particular, convocado para assinar contrato
administrativo, não o fizer no prazo inicialmente designado, a Administração
a) deverá convocar outro licitante, na ordem de classificação.
b)  poderá  prorrogar  o  prazo  por  igual  período,  desde  que  por  motivo  justificado  e  mediante
requerimento efetuado durante o seu transcurso.
c) deverá considerar a licitação deserta e reiniciar o certame.
d) poderá revogar a licitação, exonerando o particular de eventual sanção por descumprimento de
obrigação legalmente assumida.
e) poderá anular a licitação e efetuar a contratação direta de outro interessado, mesmo que não
tenha inicialmente participado da licitação.

03. (Ministério  Público  da  União/Técnico  Administrativo/2007)  É  certo  que  os  contratos
administrativos
a)  não  poderão  prever  cláusulas  exorbitantes,  ou  seja,  que  excedam o  Direito  Comum para
consignar uma vantagem ou uma restrição à Administração.
b)  são  sempre  formais,  onerosos,  comutativos  e  realiza   intuitu   personae  e,  em  regra,
consensuais. 
c) de atribuição são aqueles em que a Administração confere determinadas vantagens ou certos
direitos ao particular.
d) deverão prever, expressamente, o controle do contrato pela Administração Pública, uma vez
que esse controle não está implícito na contratação pública.
e) devem prever penalidades contratuais que só poderão ser aplicadas pelo Poder Judiciário, em
razão da segurança jurídica existente na contratação.

04. (Ministério  Público  da  União/Técnico  Administrativo/2007)  No  que  toca à  formalização  do
contrato administrativo, analise:
I. Para a formalização de contrato administrativo que exija concorrência e tomada de preço é
obrigatório o termo do contrato.
II. Em regra, o contrato administrativo regularmente publicado dispensa testemunhas e registro em
cartório. 
III. As cláusulas contratuais que fixam o objeto do contrato são consideradas cláusulas acessórias.
IV.  As  leis  administrativas  obrigam a Administração Pública  à  exigência  de garantia  a  fim de
assegurar a execução do contrato.
É correto o que consta APENAS em
a) III e IV.
b) II, III e IV.
c) II e III.
d) I, II e III.
e) I e II.

05. (TRE  da  PB/Analista  Judiciário/2007)  No  que  tange  às  características  do  contrato
administrativo, considere.



I.  A rescisão do contrato administrativo,  quando em razão de interesse público,  nunca resulta
ressarcimento de prejuízos.
II. A alteração unilateral pela Administração Pública é permitida, mas ao contratado é garantida a
mantença do equilíbrio econômico-financeiro.
III. O contratado tem responsabilidade exclusiva no cumprimento dos encargos fiscais, trabalhistas
e comerciais.
IV.  No  contrato  administrativo,  o  contratado  pode  ceder  ou  transferir  a  execução  do  objeto,
independentemente do que constou do edital.
É correto o que consta APENAS em
a) I e II.
b) II e IV.
c) II e III.
d) I, II e III.
e) II, III e IV.

06.  (TRE  da  PB/Analista  Judiciário/2007)  Sobre  a  inexecução  do  contrato  administrativo,  é
INCORRETO: afirmar:
a)  Em  regra,  se  houver  atraso  superior  a  noventa  dias  dos  pagamentos  devidos  pela
Administração,  o  contratado  tem o direito  de  optar  pela  suspensão do cumprimento  de suas
obrigações até que seja normalizada a situação.
b) Se houver sustação do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente
por igual tempo.
c) Se ocorrer caso fortuito ou de força maior regularmente comprovada e que impeça a execução
do contrato, poderá a Administração Pública rescindir unilateralmente.
d)  No caso de não cumprimento das especificações ou do projeto do contrato administrativo,
poderá acarretar rescisão unilateral e, dentre outras sanções, retenção de eventuais créditos até o
limite dos prejuízos causados à Administratação.
e) Nos casos de inexecução de contrato e conseqüente rescisão por razões de interesse público
de alta relevância e amplo conhecimento, independentemente de eventual culpa do contratado,
este, só terá direito à devolução da garantia.

07.  (TRF da 2ª Região/Analista Judiciário/2007) Sobre a inexecução do contrato administrativo,
considere:
I. Se houver sustação do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente
por igual tempo.
II.  Em  regra,  se  houver  atraso  superior  a  sessenta  dias  dos  pagamentos  devidos  pela
Administração,  o  contratado  tem o direito  de  optar  pela  suspensão do cumprimento  de suas
obrigações até que seja normalizada a situação.
III. Se ocorrer caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado e que impeça a execução
do contrato, poderá a Administração Pública rescindir unilateralmente.
Está correto o que consta APENAS em
a) I.
b) II.
c) III.
d) I e III.
e) II e III.

08. (TRF da 2ª Região/Analista Judiciário/2007) Se houver inexecução total ou parcial do contrato,
é  INCORRETO  afirmar  que  a  Administração  poderá,  garantida  a  prévia  defesa,  aplicar  ao
contratado a sanção de
a) multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.
b)  suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a



Administração, por prazo não superior a três anos.
c) advertência.
d)  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar  com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição.
e)  advertência,  cumulada  com  multa,  na  forma  prevista  no  instrumento  convocatório  ou  no
contrato.

09. (TJ de Pernambuco/Oficial  de Justiça/2007)  Com relação aos contratos administrativos,  é
correto afirmar que
a) todas as cláusulas dos contratos administrativos são fixadas mediante prévio acordo entre a
Administração Pública contratante e o contratado.
b)  quando  conveniente  a  substituição  da  garantia  da  execução,  os  contratos  administrativos
poderão ser alterados unilateralmente pelo contratado, sem necessidade de justificação prévia.
c) o contratante é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato.
d) a declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos
jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.
e) o fato do príncipe compreende qualquer conduta da Administração que, como parte contratual,
torne impossível a execução do ajuste ou provoque seu desequilíbrio econômico.

10. (TRT da 23ª Região/Analista Judiciário/2007) Executado o contrato administrativo decorrente
de concorrência, o seu objeto será recebido, definitivamente, em se tratando de obras,
a) pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até quinze dias da comunicação escrita do contratado.
b)  por servidor  ou comissão designada pela autoridade competente,  mediante recibo,  firmado
pelas partes, após o decurso do prazo de observação que comprove a adequação do objeto aos
termos contratuais.
c)  por  servidor  ou  comissão  designada  pela  autoridade  competente,  mediante  termo
circunstanciado, firmado pelas partes, após o decurso do prazo de observação que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais.
d) pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até trinta dias da comunicação escrita do contratado.
e) pela autoridade contratante, mediante termo circunstanciado, firmado pelas partes, após cinco
dias do prazo em que foi entregue o objeto.

GABARITO
01. C
Comentário:  A rescisão dos contratos pode efetivar-se de diversas formas: por ato unilateral da
Administração  (rescisão  administrativa),  por  acordo  entre  as  partes  (rescisão  amigável),  por
decisão judicial (rescisão judicial), por declaração de ocorrência de fato previsto como extintivo do
contrato (rescisão de pleno direito). A rescisão amigável decorre do acordo entre as partes (Lei n.
8.666, art. 79, II),  quando a Administração e o contratado entendem ser melhor a rescisão do
contrato. Para tal é necessária a conveniência para a Administração. Ocorre normalmente nos
casos de inadimplência sem culpa e nos que autorizam a rescisão por interesse público.

02. B
Comentário: A Administração convocará regularmente o interessado para assinar  o termo de
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos,
sob  pena  de  decair  o  direito  à  contratação,  sendo  que  o  prazo  de  convocação  poderá  ser
prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso e
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração (Lei n. 8.666/93, art. 64).



03. C
Comentário: Os Contratos Administrativos podem ser de dois tipos: colaboração ou de atribuição.
São de colaboração aqueles em que o particular  se obriga a prestar  ou realizar  algo para a
administração, sendo firmados no interesse da Administração. 
Exemplos: ajustes de obras, serviços ou fornecimentos.
Contratos de Atribuição são aqueles em que a Administração confere determinadas vantagens ou
certos  direitos  ao  particular,  sendo  firmados  no  interesse  deste,  desde  que  não  contrarie  o
interesse público. Exemplo: uso especial de bem público.

04. E
Comentário:  O item “III”  está  errado  porque  é  cláusula  necessária  em  todo  contrato  a  que
estabelece o objeto e seus elementos característicos, além das que estabeleçam: o regime de
execução ou a forma de fornecimento; o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-
base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a
data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; os prazos de início de etapas de
execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;
o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e
da categoria econômica;  as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução,  quando
exigidas; os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das
multas;  os  casos  de  rescisão;  o  reconhecimento  dos  direitos  da  Administração,  em caso  de
rescisão administrativa; as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão,
quando for o caso; a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu,
ao convite e à proposta do licitante vencedor; a legislação aplicável à execução do contrato e
especialmente aos casos omissos e, por fim, a obrigação do contratado de manter, durante toda a
execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigações  por  ele  assumidas,  todas  as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (Lei n. 8.666/93, art. 55).
O item “IV” está errado porque a garantia será exigida a critério da autoridade competente e desde
que prevista no instrumento convocatório, cabendo ao contratado optar por uma das seguintes
modalidades de garantia: caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de
custódia autorizado pelo Banco Central  do Brasil  e  avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda; seguro-garantia ou fiança bancária (Lei n. 8.666/93,
art. 56).

05. C
Comentário: O item “I”  está errado porque a  possibilidade de rescisão por  interesse público
funda-se  na  variação  que  esse  interesse  pode  sofrer  ao  longo  da  vigência  do  contrato,  não
possuindo caráter punitivo, tendo o contratante o direito de ser indenizado, embora não possa
opor-se a rescisão (art. 79, § 2º). 
O  item  “IV”  está  errado  porque  o  contratado,  na  execução  do  contrato,  sem  prejuízo  das
responsabilidades  contratuais  e  legais,  poderá  subcontratar  partes  da  obra,  serviço  ou
fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração (Lei n. 8.666/93, art. 72).

06. E
Comentário:  A possibilidade de rescisão por interesse público funda-se na variação que esse
interesse pode sofrer ao longo da vigência do contrato, não possuindo caráter punitivo, tendo o
contratante o direito de ser indenizado, embora não possa opor-se á rescisão (art. 79, § 2º).

07. D
Comentário:  O item “II” está errado porque o que justifica a inexecução do contrato, além de
outros casos, é o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados,



salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado
ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação.

08. B
Comentário: Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a
prévia  defesa,  aplicar  ao  contratado,  entre  outras  sanções,  a  suspensão  temporária  de
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior
a 2 (dois) anos (Lei n. 8.666/93, art. 87).

09. D
Comentário:  A  declaração  de  nulidade  do  contrato  administrativo  opera  retroativamente
impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os
já produzidos, porém, 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 (Lei n. 8.666/93, art. 59).

10. C
Comentário: Determina o art. 73 do estatuto licitatório (Lei n. 8.666/93) que executado o contrato,
o seu objeto será recebido, em se tratando de obras e serviços, definitivamente, por servidor ou
comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto
aos termos contratuais.


