
 Direito Administrativo

01- Os  atos  administrativos  podem  ser  classificados  de  diversas  formas,  como  por  exemplo 
quanto à formação do ato. Das opções abaixo, assinale aquela que classifica corretamente um ato 
que depende da vontade de dois ou mais órgãos, independentes entre si, para que produza seus 
efeitos.
a) complexo;
b) coletivo;
c) composto;
d) misto;
e) plúrimo.

02- São várias as formas de extinção de um ato administrativo. Marque a opção que indica aquela 
que tem por fundamento razões de ilegalidade.
a) cassação;
b) contraposição;
c) invalidação;
d) revogação;
e) caducidade.

03-  A modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, que sejam 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de três, denomina-se:
a) pregão;
b) convite;
c) concorrência;
d) concurso;
e) leilão.

04- Os  contratos  administrativos  têm  várias  características  que  os  distinguem  dos  contratos 
regulados  por  normas  de  direito  privado.  É  sabido  que  dentre  as  suas  características  se 
encontram as cláusulas exorbitantes. Qual das opções abaixo é cláusula exorbitante:
a) mutabilidade;
b) finalidade pública;
c) contrato de adesão;
d) alteração unilateral;
e) procedimento legal.

05-  Durante a execução do contrato administrativo o contratado deverá cumprir  determinadas 
obrigações. Dentre estas obrigações não podemos incluir:
a) manutenção de preposto;
b) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir o objeto do contrato em caso de vício, defeito 
ou incorreções;
c)  arcar  com  os  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais  resultantes  da 
execução;
d) execução pessoal;
e) rescisão unilateral.

06- É sabido que a investidura em cargo público de provimento efetivo ocorrerá com a posse. O 
prazo para que o servidor nomeado e empossado entre em exercício será de:
a) 10 dias;
b) 15 dias;
c) 20 dias;



d) 30 dias;
e) 60 dias.

07- Com relação às licenças concedidas aos servidores  públicos  federais,  analise  as opções 
abaixo e assinale aqueles que não corresponde ao previsto em lei.
a) ao servidor poderá ser concedida licença por motivo de doença em pessoa da família sem 
prejuízo da remuneração por até no máximo 60 dias;
b)  aos servidores ocupantes de cargo efetivo,  mesmo que em estágio probatório,  poderá ser 
concedida licença para trato de interesses particulares pelo prazo de até 3 anos;
c) após a conclusão do serviço militar o servidor terá até 30 dias sem remuneração para reassumir 
o exercício;
d) a licença por motivo de afastamento do cônjuge é concedida sem prazo determinado;
e) a licença para capacitação do servidor, que poderá ser concedida após cada qüinqüênio de 
efetivo exercício, será sem prejuízo da remuneração, não são acumuláveis.

08- Em relação ao regime disciplinar dos servidores públicos federais, podemos afirmar que estão 
previstos diversos deveres e obrigações. O descumprimento de um desses deveres ou obrigações 
pode resultar em aplicação de penalidade. Com base no regime disciplinar, assinale a afirmativa 
correta:
a)  fica  o  servidor  que  tenha  sido  demitido  por  abandono  de  cargo  incompatível  para  nova 
investidura no prazo de 5 anos;
b) quanto à penalidade de suspensão, que poderá ser de até 90 dias, podemos afirmar que a 
ação disciplinar prescreve em 180 dias;
c) na aplicação da penalidade apenas são levados em consideração a natureza e a gravidade da 
infração, além dos antecedentes funcionais do servidor;
d) a pena de repreensão é sempre aplicada por escrito, devendo ser registrada no assentamento 
individual do servidor;
e) as penalidades de advertência e suspensão têm seus registros cancelados após o decurso de 
três e cinco anos, respectivamente.

09- Dentre os benefícios oferecidos pelo plano de Seguridade Social dos servidores da União, 
podemos citar a licença para tratamento de saúde e o auxílio-reclusão. Com relação a estes dois 
benefícios é possível afirmar que:
a) ambos benefícios são destinados ao servidor;
b) a licença para tratamento de saúde será sempre concedida a pedido;
c) o auxílio-reclusão será de dois terços da remuneração em virtude de sentença condenatória 
definitiva;
d)  sendo  o  servidor  colocado  em  liberdade,  mesmo que  condicional,  cessará  de  imediato  o 
benefício;
e) independentemente do prazo da licença para tratamento de saúde, o servidor será submetido à 
inspeção por junta médica.

10- São atos de provimento, dentre outros, a nomeação e a reversão. São atos de vacância, entre 
outros,  a  exoneração  e  a  aposentadoria.  Sobre  atos  de  provimento  e  vacância,  assinale  a 
afirmativa correta:
a) a nomeação pode dar-se em caráter efetivo ou em comissão, sendo que neste último pode ser 
até na condição de interino;
b) não entrando em exercício no prazo previsto em lei, poderá o servidor ser exonerado de ofício, 
independente de posse;



c) a recondução, que é o retorno do servidor ocupante de cargo em comissão ao cargo de origem, 
apenas decorrerá de inabilitação em estágio probatório;
d) é causa de demissão, que é ato de vacância, recusar, o servidor, fé em documentos públicos;

e) a posse decorre da nomeação e deverá ocorrer num prazo de 30 dias, prorrogáveis por igual 
período, a contar da publicação do ato de provimento.

Gabarito 
01. C
Comentário: 
Na classificação dos atos quanto à sua formação podemos citar que eles podem ser:
- ato simples: é a manifestação de apenas um agente ou órgão público, seja ele singular, p.ex. 
secretaria, seja ele um colegiado, p.ex. conselho.
- ato complexo: resulta da vontade de mais de um agente ou órgão, ex. nomeação e posse.
-  ato  composto:  é  a  manifestação  da  vontade  de  um  agente  ou  órgão,  ficando  a  mesmo 
dependente da ratificação por ouro agente ou órgão, ex. dispensa de licitação.

A resposta desta questão se baseia em doutrina. A fundamentação para respondê-la está em:
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2002;
MEIRELLES, Helly Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1996.

02. C
Comentário: 
A invalidação é utilizada quando o ato apresenta um vício de legalidade na sua formação. Pode 
ser  a  invalidação  praticada  pela  própria  administração  ou  pelos  Poder  Judiciário.  As  demais 
opções de resposta não envolvem legalidade, mas situação como um a nova norma que entra em 
vigor (caducidade) ou até mesmo por interesse da administração (revogação).
Esta questão também envolve fundamentação doutrinária, para tanto:
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2002;
MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 1995;
OLIVEIRA, Cláudio Brandão de. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Impetus, 2002.

03. B
Comentário: 
Art. 22, III, § 3º, Lei 8.666/93 (Licitações e Contratos).

04. D
Comentário: 
Art. 58, I c/c art. 65, I, Lei 8.666/93 (Licitações e Contratos).

05. E
Comentário: 
Art. 58, II c/c art. 78 e arts. 68, 69, 71 e 72, Lei 8.666/93 (Licitações e Contratos).

06. B
Comentário: 
Art. 15, § 1º, Lei 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União).



07. B
Comentário: 
Art. 91, Lei 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União).

08. E
Comentário: 
Art. 131, Lei 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União).

09. D
Comentário: 
Art. 229, Lei 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União).

10. A
Comentário: 
Art. 9º, II, Lei 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União).


