
Direito Administrativo

01- Toda pessoa tem direito  à verdade.  O servidor não pode omiti-la  ou falseá-la,  ainda que 
contrária aos interesses da própria pessoa  interessada ou da Administração Pública.

02- A ausência do servidor não precisa ser justificada, pois não altera o Serviço Público.

03- A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o 
esforço do servidor pela disciplina.

04- O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus servidores, velando 
atentamente por seu cumprimento, evitando a conduta negligente.

05-  Desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja 
titular representa um dever fundamental do servidor público.

06- Por ser probo, reto, leal e justo, o servidor não precisa facilitar a fiscalização de todos os atos 
ou serviços por quem de direito.

07-  Em  todos  os  órgãos  e  entidades  da  Administração  Pública  Federal  direta,  indireta  e 
Autárquica,  ou  em qualquer  órgão  ou  entidade  que  exerça  atribuições  delegadas  pelo  poder 
público, deverá ser criada uma Comissão de Ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a 
ética  profissional  do  servidor,  no  tratamento  com  as  pessoas  e  com  o  patrimônio  público, 
competindo-lhe  conhecer  concretamente  de  imputação  ou  de  procedimento  susceptível  de 
censura.

08- O concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho 
técnico, científico ou artístico.

09-  A Tomada de Preços é  a modalidade de licitação entra quaisquer interessados que, na fase 
inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação.

10-  A licitação é dispensável nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem.

Gabarito
01. C
Comentários: Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito 
do erro,  da opressão ou da mentira,  que sempre aniquilam até  mesmo a dignidade humana 
quanto mais a de uma nação.

02. E
Comentários: Toda  ausência  injustificada  do  servidor  de  seu  local  de  trabalho  é  fator  de 
desmoralização  do  serviço  público,  o  que  quase  sempre  conduz  à  desordem  nas  relações 
humanas.

03. C
Comentários: Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou indiretamente significa 
causar-lhe dano moral.



04. C
Comentários: Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis 
de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública.

05. C
Comentários: O significado do termo “a tempo”, aqui, é no seu dia-a-dia.

06. E
Comentários:  O servidor público precisa facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por 
quem de direito.

07. E
Comentários: Os órgãos incluem a Administração Pública Federal direta, indireta, Autárquica e 
Fundacional.

08. C
Comentários: Esta modalidade acontece através da instituição de prêmios ou remuneração ao 
vencedor.

09. E
Comentários: Na Concorrência, a qualificação do interessado deve ser exigida no edital para 
execução de seu objeto.

10. C
Comentários: Existem  outros  casos,  como,  por  exemplo,  nos  casos  de  emergência  ou 
calamidade pública, quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços 
ou normalizar o abastecimento, para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só 
possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, etc.


