
Direito Administrativo

01- São características do poder de polícia:
I - Discricionariedade
II - Auto-executoriedade 
III - Coercibilidade 
a) somente a proposição I está correta.
b) somente a proposição II está correta. 
c) somente a proposição III está correta.
d) Todas as as proposições estão corretas.
e) Todas as as proposições estão incorretas.

02- Com relação ao poder hierárquico, julgue os itens a seguir
I -  Um agente público pode deixar de cumprir  a ordem manifestamente ilegal de seu superior 
hierárquico. 
II - Uma autoridade administrativa só pode rever os atos de seus subordinados no aspecto de 
legalidade, não podendo invadir o mérito do ato. 
III  -  Uma  autoridade  pode  avocar  competências  de  seus  subordinados,  assumindo  a 
responsabilidade por determinados atos. 
a) somente a proposição I está correta.
b) somente a proposição II está correta. 
c) somente a proposição III está correta.
d) somente as proposições I e III estão corretas.
e) somente as proposições I e II estão corretas.

03- Com relação ao poder de polícia, analise as seguintes afirmativas e marque a opção errada:
a) O poder de polícia permite ao Estado limitar o exercício de direitos individuais em nome do 
interesse público.
b) demissão do servidor público efetivo é amparado pelo poder de polícia.
c)  O  Estado  pode  aplicar  aos  administrados  punições  administrativas  em  razão  da  não 
observância de atos relativos ao poder de polícia.
d) Os atos do poder de polícia têm como característica a auto-executoriedade.
e) são características em regra verificadas no exercício do poder de polícia a coercibilidade e a 
autoexecutoriedade.

04- No que tange a Lei de licitações são modalidades de licitação, exceto:
a) concurso.
b) concorrência.
c) leilão.
d) convocação de preços.
e) convite.

05- Assinale a opção correta, sobre o tema Licitações:
a)  Leilão  é  a  modalidade  de  licitação  entre  quaisquer  interessados  que,  na  fase  inicial  de 
habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital 
para execução de seu objeto. 
b) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou 
que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à 
data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 
c)  Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente  ao seu objeto, 
cadastrados  ou  não,  escolhidos  e  convidados  em  número  mínimo  de  3  (três)  pela  unidade 
administrativa,  a  qual  afixará,  em  local  apropriado,  cópia  do  instrumento  convocatório  e  o 



estenderá  aos  demais  cadastrados  na  correspondente  especialidade  que  manifestarem  seu 
interesse com antecedência de até 48 (quarenta e oito) horas da apresentação das propostas. 
d) Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho 
técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, 
conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 
35 (trinta e cinco) dias. 
e) Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens 
móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, 
ou para a alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou 
superior ao valor da avaliação. 

06- É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, julgue os itens a seguir:
I -  Para aquisição de materiais,  equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por 
produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo 
a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do 
comércio  do  local  em  que  se  realizaria  a  licitação  ou  a  obra  ou  o  serviço,  pelo  Sindicato, 
Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes.
II  -  Para  contratação  de  profissional  de  qualquer  setor  artístico,  diretamente  ou  através  de 
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 
III  -  Para  a  contratação  de  serviços  técnicos  enumerados  no  art.  13  desta  Lei,  de  natureza 
singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para 
serviços de publicidade e divulgação.
a) somente a proposição I está correta.
b) somente a proposição II está correta. 
c) somente a proposição III está correta.
d) Todas as as proposições estão corretas.
e) Todas as as proposições estão incorretas.

07- O último ato do procedimento licitatório, pelo qual se atribui ao vencedor o objeto licitado, 
chama-se:
a) julgamento.
b) homologação.
c) contratação.
d) adjudicação.
e) habilitação.

08- Em relação as sanções impostas nos contratos licitatórios, podemos afirmar que, exceto:
a) a multa, aplicada após regular processo administrativo, poderá ser descontada da garantia do 
respectivo contratado. 
b) pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar  ao contratado a suspensão temporária  de participação em licitação e  impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
c) se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá 
o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
d) se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá 
o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração ou cobrada judicialmente. 
e) a multa a que alude ao art. 86 não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei. 



09- No curso da execução de um contrato, que a Administração realizou para reforma de edifício  
público, constatou-se a necessidade de acréscimos nas obras inicialmente contratadas, de acordo 
com a Lei no 8.666/1993, a Administração: 
a) poderá alterar o contrato, unilateralmente, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 
b) não poderá alterar o contrato, deverá realizar um novo contrato para o acréscimo da obra.
c) somente poderá alterar o contrato caso o contratado aceite.
d)  os  contratos  regidos  por  esta  Lei  poderão  ser  alterados,  com  as  devidas  justificativas, 
unilateralmente pela Administração quando conveniente a substituição da garantia de execução. 
e) poderá alterar o contrato, bilateralmente, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato.

10-  Conforme  determina  a  Lei  n.  8.666/93,  são  cláusulas  necessárias  em  todo  contrato 
administrativo: 
I - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas.
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento.
III - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática 
e da categoria econômica.
IV -  os direitos e as responsabilidades das partes,  as penalidades cabíveis  e os valores das 
multas. 
a) todas as assertivas estão corretas.
b) todas as assertivas estão incorretas.
d) apenas as assertivas I, II, e IV estão corretas.
c) apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
e) apenas as assertivas I e II estão corretas.

Gabarito

01. D
Comentário:  Discricionariedade: - o Estado avaliará o melhor momento para se impor a restrição 
de acordo com a conveniência e oportunidade. A autoridade competente verificará onde vai existir 
a restrição e sua dimensão.
- Auto-executoriedade: os atos de polícia são auto-executórios, pois têm execução própria. O ato 
é produzido de imediato, independe de autorização de quem quer que seja.
- Coercibilidade: os atos de polícia têm coercibilidade porque são atos do Estado.

02. D
Comentário:  Poder Hierárquico: Caracteriza-se pela existência de graus de subordinação entre 
os diversos órgãos e agentes. Como resultado do poder hierárquico, a Administração é dotada da 
prerrogativa de ordenar, coordenar, controlar e corrigir as atividades de seus órgãos e agentes no 
seu âmbito interno. Do seu exercício decorrem as prerrogativas, do superior para o subordinado, 
de dar ordens, fiscalizar, rever, delegar e avocar. Os servidores públicos têm o dever de acatar e 
cumprir as
ordens  de  seus  superiores,  salvo  quando  manifestamente  ilegais.  Pelo  poder-dever  de 
fiscalização, compete ao superior estar atento aos atos praticados pelos subordinados, a fim de 
corrigi-los sempre que se desviem da legalidade.
· Revisão hierárquica: É a prerrogativa conferida ao superior para apreciar todos os aspectos de 
um ato de seu subordinado. Somente é possível enquanto o ato não tenha se tornado definitivo 
para a Administração.
·  Delegação:  Significa  atribuir  ao  subordinado  competência  para  a  prática  de  ato  que 



originariamente pertencia ao superior. Somente podem ser delegados atos administrativos, não os 
atos políticos. Também não se admite a delegação de atribuições de um Poder a outro, salvo nos 
casos expressamente previstos na Constituição.
· Avocação: Consiste no poder que possui o superior de chamar para si a execução de atribuições 
cometidas a seus subordinados. É uma medida excepcional e a doutrina é unânime em afirmar 
que ela  deve ser  evitada.  A avocação desonera o  subordinado de qualquer  responsabilidade 
relativa  ao ato  praticado  pelo  superior  hierárquico.  Não se deve  confundir  subordinação  com 
vinculação.  A subordinação  tem  caráter  interno,  é  entre  órgãos  de  uma  mesma  entidade.  A 
vinculação tem caráter externo e resulta do controle que as entidades políticas exercem sobre as 
suas entidades administrativas.

03. B
Comentário:  Trata-se de hipótese de poder disciplinar e não poder de polícia.

04. D
Comentário: Conforme art. 22 e seus incisos, da Lei de licitações.

05. B
Comentário: Conforme art. 22, § 2º da Lei de licitações

06. D
Comentário: Conforme art. 25 e seus incisos, da Lei de licitações.

07. D
Comentário:  a  última  fase  na  Lei  de  Licitações  é  a  adjudicação,  que  representa  a  entrega 
simbólica do objeto da licitação ao vencedor.

08. A
Comentário: Conforme art. 86, § 2º, da Lei de licitações.

09. A
Comentário: Conforme art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93.

10. A
Comentário: Conforme art. 55 e seus incisos, da Lei 8.666/93.


