
Direito Administrativo 

01. 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.

02. Em relação aos institutos da licitação e do contrato administrativo, assinale a afirmativa falsa.
a) Somente pode-se exigir garantia do licitante na fase contratual.
b) Não é permitida a aplicação da inexigibilidade de licitação quando da contratação de serviços 
especializados de publicidade.
c) A revogação da licitação depende da ocorrência de fato superveniente, devidamente justificado.
d) Não se admite a subcontratação no contrato administrativo, salvo se prevista no edital e 
contrato respectivo.
e) A assunção do objeto do contrato por parte da Administração somente ocorre em casos de 
rescisão judicial da avença.

03. Não é característica do contrato administrativo:
a) natureza de contrato de adesão.
b) finalidade pública.
c) liberdade de forma.
d) presença de cláusulas exorbitantes.
e) mutabilidade.

04. São hipóteses de dispensa de licitação, exceto:
a) contratação de serviço técnico de profissional de notória especialização.
b) casos de calamidade pública.
c) contratação de remanescente de obra, desde que observadas a ordem de classificação e as 
condições do licitante vencedor.
d) locação de imóvel para atender às finalidades da Administração.
e) contratação de instituição brasileira da área da pesquisa científica, sem fins lucrativos.

05.  São consideradas cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos, exceto:
a) possibilidade da retomada do objeto pela Administração.
b) aplicação unilateral de penalidades ao contratado.
c) atividade permanente de fiscalização na execução contratual.
d) rescisão unilateral do contrato pela Administração.
e) plena aplicabilidade da cláusula exceptio non adimpleti contractus.

06. São hipóteses de dispensa de licitação, exceto:
a) contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, atendida a ordem de 
classificação e aceitas as condições do licitante vencedor.
b)  locação de imóvel para a instalação de órgão público.
c)  casos de emergência, diante de situação urgente que ocasione riscos de prejuízos ou à 
segurança de pessoas, obras ou bens.
d) contratação de instituição científica brasileira, incumbida estatutariamente de atividades de 
pesquisa, sem fins lucrativos e com inquestionável reputação ético-profissional.



e) contratação de serviços técnicos especializados, prestados por profissionais ou empresas de 
notória especialização.

07.  O último ato do procedimento licitatório, pelo qual se atribui ao vencedor o objeto licitado, 
denomina-se:
a) homologação.
b) Julgamento.
c) Habilitação.
d) Adjudicação.
e) Contratação.

08. Não é considerada cláusula exorbitante, típica do contrato administrativo:
a) plena adoção da cláusula da exceção do contrato não cumprido.
b) aplicação de penalidades sem a necessidade de se acionar o Judiciário.
c)  alteração unilateral do contrato pelo Poder Público.
d)  retomada do objeto por ato da Administração.
e) anulação do contrato, por ilegalidade, pela própria Administração.

09. O Município de Alfa decidiu-se por delegar a particulares a execução do serviço público de 
coleta de lixo urbano. Para tanto, são necessários alguns atos e procedimentos. Identifique, na 
relação a seguir, a opção que indica os passos corretos para a delegação, em sua ordem 
cronológica (da esquerda para a direita).
a) edital de licitação / regulamento do serviço / lei autorizativa / contrato de concessão
b) regulamento do serviço / edital de licitação / termo de permissão / lei autorizativa
c)  lei autorizativa / regulamento do serviço / edital de licitação / contrato de concessão
d)  edital de licitação / contrato de concessão / lei autorizativa / regulamento do serviço
e) regulamento do serviço / edital de licitação / lei autorizativa / termo de permissão

10. Entre os serviços técnicos especializados abaixo, assinale aquele que não é permitido para os 
fins de contratação direta, mediante inexigibilidade de licitação, pelo Poder Público:
a) auditoria tributária e financeira
b) patrocínio ou defesa de causas judiciais
c) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal
d) publicidade e divulgação
e) restauração de obras de arte

Gabarito
01. C
Comentário: O concurso é a modalidade indicada para a contratação de trabalho técnico, 

científico ou artístico (art. 22, §4o.). 

02. E
Comentário: A assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, 
por ato próprio da Administração, é possível somente na rescisão unilateral do contrato. 

03. C
Comentário: Os contratos administrativos tem como característica serem formais, devendo 
respeitar a forma prevista na Lei n.º  8.666/93.



04. A
Comentário: A contratação de serviço técnico de profissional de notória especialização é um caso 
de inexigibilidade, onde a licitação não pode ser feita, estando prevista no art. 25 do estatuto 
licitatório (Lei n.º 8.666/93), sendo que as demais s são possibilidades de dispensa, onde a 
licitação pode ou não ser realizada a critério da autoridade (art. 24).

05. E
Comentário: Conhecida como “exceção do contrato não cumprido”, este princípio dispõe que se 
uma das partes não cumpre a sua obrigação, esta não pode exigir da outra parte o implemento 
das suas. Os contratos administrativos, em regra, não estão sujeitos a aplicação do exceptio non 
adimpleti contractus, ou seja, o contratado não pode, a princípio, deixar de cumprir sua obrigação 
alegando que a Administração deixou de cumprir as suas.

06. E
Comentário: A contratação de serviços técnicos especializados, prestados por profissionais ou 
empresas de notória especialização é um caso de inexibilidade de licitação (Lei n.º 8.666/93, art. 
25) e não de dispensa.

07. D
Comentário: A adjudicação é a atribuição simbólica do objeto ao licitante vencedor, sendo 
realizada após a homologação, constituindo-se no último ato do procedimento licitatório.

08. A
Comentário: Conhecida como cláusula “exceptio non adimpleti contractus”, é a disposição que 
autoriza uma das partes a não cumprir a suas obrigações, se a outra tornou-se inadimplente das 
suas. Os contratos administrativos, em regra, não estão sujeitos a aplicação do exceptio non 
adimpleti contractus, ou seja, o contratado não pode, a princípio, deixar de cumprir sua obrigação 
alegando que a Administração deixou de cumprir as suas.

09. C
Comentário: Para que a delegação ocorra deve o Executivo ter autorização do Legislativo e 
regulamentar a prestação do serviço, para depois realizar a licitação e finalmente, celebrar o 
contrato de concessão.

10. D
Comentário: É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição em especial para 
a contratação de serviços técnicos, de natureza singular, com profissionais ou empresas de 
notória especialização, porém é vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 
divulgação (Lei n.º 8.666/93, art. 25, II).


