
DIREITO ADMINISTRATIVO 

01. A vedação  à  Administração  Pública  de,   por  meio  de  mero  ato  administrativo,  conceder 
direitos, criar obrigações ou impor proibições, vincula-se ao princípio da:
a) Legalidade.
b) Moralidade.
c) Impessoalidade.
d) Hierarquia.
e) Eficiência.

02.  Em relação à concessão de serviço público, é correto afirmar:
a) decadência é a retomada do serviço público ao final do prazo da concessão.
b) a rescisão unilateral por motivo de inadimplência contratual denomina-se caducidade.
c) a responsabilidade do concessionário por prejuízos causados a terceiros, por conseqüência de 
seus. serviços, tem natureza subjetiva.
d) é possível a alteração unilateral do objeto da concessão.
e)  a  incorporação  dos  bens  do  concessionário  ao  poder  concedente  dar-se-á  mediante 
encampação.

03. Para se dar a revogação do procedimento licitatório, deve haver:
a) vício no edital.
b) recurso provido de licitante.
c) fato superveniente e motivação.
d) conveniência do Poder Público.
e) ilegalidade em qualquer fase do procedimento.

04. Em relação ao pregão, nova modalidade de licitação, não é correto afirmar:
a) poderá haver lances verbais e sucessivos no curso da sessão.
b) a fase de habilitação ocorre a posteriori, em relação ao julgamento da proposta.
c) é vedada a exigência de garantia de proposta.
d) o prazo para a apresentação das propostas não será inferior a oito dias úteis, contados da 
publicação do aviso.
e)  se  o  licitante  vencedor  desatender  às  exigências  habilitatórias,  novo  pregão  deverá  ser 
realizado.

05.  Não se considera como característica própria do contrato administrativo, não presente nas 
relações do direito comum:
a) presença de cláusulas exorbitantes.
b) Mutabilidade.
c) forma prescrita ou não vedada em lei.
d) finalidade pública.
e) presença da Administração Pública como poder público.

06. (AFTN 2000) O contrato administrativo que tem por objeto a obtenção de mão-de-obra 
para pequenos trabalhos,  mediante pagamento por preço certo, com ou sem fornecimento de 
material, denomina-se:
a) contrato de fornecimento.
b) administração contratada.
c) contrato de gestão.
d) Tarefa.
e) concessão de uso.



07. A atribuição do Congresso Nacional de sustar contratos considerados irregulares, classifica-se 
como um ato do controle
a) Financeiro.
b) Administrativo.
c) Interno.
d) Judicial.
e)Político.

08. A diferença fundamental existente entre órgãos públicos e entidades da Administração Indireta 
Federal gira em torno de terem ou não:
a) autonomia administrativa.
b) personalidade jurídica.
c) poder de polícia.
d) sujeição ao controle externo.
e) sujeição ao princípio da legalidade.

09. O controle externo da Administração Pública, como tal previsto na Constituição Federal, no 
que concerne às funções institucionais do Tribunal de Contas da União,
a) não alcança os atos de admissão de pessoal do Poder Legislativo.
b) não alcança os atos de admissão de pessoal nem o exame das tomadas de contas do Poder 
Legislativo.
c) não alcança os atos de admissão de pessoal da Administração Pública Indireta.
d) alcança os atos de aposentadoria e demissão do pessoal da Administração Pública Indireta.
e) alcança os atos de admissão de pessoal da Administração Pública Direta e Indireta da União, 
dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

10. O que caracteriza o concurso, como modalidade de licitação, distinguindo-o das demais, é 
o(a):
a) custo irrisório previsto para a contratação.
b) custo elevado previsto para a contratação.
c) natureza específica do objeto a contratar.
d) possibilidade de haver ilimitado número de participantes e vários aprovados.
e) peculiaridade de quem vai fazer a contratação.

GABARITO 
01. A 
Comentário: A Administração Pública não pode, a não ser por lei, impingir ao administrado uma 
obrigação, sob pena de ferir o direito constitucional consagrado no art.  5o, II,  segundo o qual 
“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.

02. B 
Comentário: A  rescisão  unilateral  por  motivo  de  inadimplência  contratual  é  denominada 
caducidade ou decadência, sendo que neste caso não cabe indenização, salvo com relação à 
parcela não amortizada do capital, representada pelos equipamentos necessários à prestação do 
serviço e que reverterão ao concedente.

03. C
Comentário: A autoridade competente para a aprovação do procedimento de licitação somente 
poderá  revogar  a  licitação  por  razões  de  interesse  público  decorrente  de  fato  superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros,  mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado.



04. E
Comentário: No pregão, se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta que atenda ao 
edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

05. C
Comentário: Todas as outras características, com exceção da forma prescrita ou não vedada em 
lei, são exclusivas do contrato administrativo, não sendo encontradas nos contratos privados.

06. D
Comentário: Para os fins da Lei n.º 8.666/93, considera-se execução indireta, por tarefa, quando 
se ajusta mão-de-toupeira para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de 
materiais (art. 6o, VIII, d).

07. A
Comentário: O controle financeiro do Congresso nacional sobre o Executivo é exercido com o 
auxílio do Tribunal de Contas da União. Compreende a fiscalização financeira propriamente dita, 
realizada por este órgão auxiliar do Legislativo; quando faz ou recusa o registro de admissão de 
pessoal ou de concessão inicial  de aposentadoria, reforma ou pensão;  quando faz inquéritos, 
inspeções e auditorias ou quando fiscaliza o repasse de recursos da União a Estado, ao distrito 
Federal ou a Município.

08. B 
Comentário:  As  entidades  caracterizam-se  por  possuírem  personalidade  jurídica  própria, 
enquanto que os órgãos não possuem esta característica, sendo que sua atuação é imputada à 
pessoa jurídica a que pertencem (teoria da imputação).

09. E
Comentário: Determina a Constituição que:
“Art. 71 - O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do  
Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
...
III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, 
na  administração  direta  e  indireta,  incluídas  as  fundações  instituídas  e  mantidas  pelo  Poder 
Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que 
não alterem o fundamento legal do ato concessório;”

10. C
Comentário:  O  concurso  é  a  modalidade  indicada  para  a  contratação  de  trabalho  técnico, 
científico ou artístico (art. 22, §4o.). 


