
DIREITO ADMINISTRATIVO

Questões selecionadas de provas diversas

Acerca da organização administrativa da União, julgue os itens seguintes.

01. Em regra, os órgãos, por não terem personalidade jurídica, não têm capacidade processual, 
salvo nas hipóteses em que os órgãos são titulares de direitos subjetivos, o que lhes confere 
capacidade processual para a defesa de suas prerrogativas e competências.

02. As entidades do Sistema S (SESI, SESC, SENAI etc.), conforme entendimento do TCU, não 
se submetem aos estritos termos da Lei n.º 8.666/1993, mas sim a regulamentos próprios.

03. Os dirigentes das sociedades de economia mista, sejam eles empregados ou não da referida 
empresa, são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho.

No que concerne aos atos administrativos, julgue os itens a seguir.

04. Uma autoridade poderá, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência 
a outros titulares de órgãos, desde que esses lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando 
for conveniente, unicamente em razão de circunstâncias técnicas, sociais e econômicas.

05. Caso o TCU identifique que uma aposentadoria por ele já registrada tenha sido concedida de 
forma ilegal, sem que se caracterize má-fé do aposentado, a referida corte poderá anular esse 
ato, a qualquer tempo.

Acerca das licitações, julgue os itens que se seguem. 

06. Segundo entendimento do TCU, é pressuposto para dispensa de licitação o fato de a situação 
adversa,  dada como de emergência ou de calamidade pública,  não se ter  originado,  total  ou 
parcialmente, de falta de planejamento, da desídia administrativa ou da má gestão dos recursos 
disponíveis, ou seja, de ela não poder, em alguma medida, ser atribuída a culpa ou dolo do agente 
público que deveria agir para prevenir a ocorrência de tal situação.

07. Caso a União,  visando recuperar recursos públicos federais  desviados por uma quadrilha 
composta  por  diversos  servidores  públicos,  pretenda  contratar  um  escritório  de  advocacia 
localizado nos Estados Unidos da América, com notória especialidade nesse tipo de ação, tal 
contrato poderá ser firmado com inexigibilidade de licitação.

Com relação aos contratos administrativos, julgue os itens subsequentes.

08. Aplica-se aos contratos administrativos a  exceptio non adimpleti contractus, na hipótese de 
atraso injustificado, superior a 90 dias, dos pagamentos devidos pela administração pública.

09. É nulo e de nenhum efeito  o contrato verbal  com a administração,  salvo o de pequenas 
compras de pronto pagamento, assim entendidas as que tenham até determinado valor previsto 
em lei, feitas em regime de adiantamento.

10. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), caso uma autoridade municipal 
competente  declare  inidônea  determinada  empresa,  essa  declaração  de  inidoneidade  será 
vinculante para se rescindirem os contratos já firmados com outros entes federativos ou pessoas 
jurídicas de direito público.



GABARITO

01. C
02. C
03. E
04. E
05. E
06. C
07. C
08. C
09. C
10. E


