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Comentadas pelo professor: Rafael Pereira 

 Direito Administrativo   

  Organização da administração pública  

Ano: 2005 -    Banca: ESAF - Órgão: Receita Federal 

Prova: Auditor Fiscal da Receita Federal - Área Tecnologia da Informação 

 

Assinale, entre as seguintes definições, aquela que pode ser considerada correta como a de órgão público.  

a) Unidade personalizada, composta de agentes públicos, com competências específicas.  

b) Centro funcional, integrante da estrutura de uma entidade, com personalidade jurídica de direito 

público. 

c) Conjunto de agentes públicos hierarquicamente organizados.  

d) Centro de competências, com patrimônio, responsabilidades e agentes próprios, criado para uma 

determinada atividade. 

e) Unidade organizacional, composta de agentes e competências, sem personalidade jurídica.  

 

Classificação: Direito Administrativo, Organização da Administração Pública, Órgãos Públicos. 

 

Comentários: 

O dica mais relevante, em concursos públicos, para se identificar o conceito de órgão público, é lembrar que 

se trata de ente despersonalizado, isto é, desprovido de personalidade jurídica própria. Órgãos públicos não 

são, por outras palavras, sujeitos de direitos. Não têm aptidão jurídica para adquirir direitos e contrair 

obrigações em nome próprio. Para além dessa característica essencial, a doutrina clássica os define como 

sendo “centros de competências” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 27ª edição, 

2002, p. 66), “círculos de atribuições do Estado” (MELLO, Celso Antônio Bandeira, Curso de Direito 

Administrativo, 30ª edição, 2012, p. 144), ou ainda “compartimento na estrutura estatal” (CARVALHO 

FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo, 26ª edição, 2013, p. 15). Adicione-se que, 

atualmente, ao menos no plano federal, existe definição legal para órgão público. Trata -se do art. 1º, § 2º, 

inciso I, da Lei 9.784/99, que assim preceitua: “§ 1º Para os fins desta Lei, consideram -se: I – órgão – a 

http://qconcursos.com/questoes-de-concursos/disciplinas/
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unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta e da estrutura da administração 

indireta.” A ideia, como se vê, é a de uma unidade organizacional mínima, verificada na intimidade da 

estrutura do Estado. Ademais, para que possam exprimir a vontade do próprio Estado, faz-se necessário 

que seres humanos atuem nesse sentido, razão pela qual os órgãos públicos são integrados pelos agentes 

públicos, estes sim, pessoas físicas que são, capazes de manifestar vontades através da prática de atos 

administrativos, os quais serão, então, imputados ao Estado. 

Dito isto, pode-se descartar as alternativas “a” e “b” acima transcritas, uma vez que afirmam, com todas as 

letras, que os órgãos públicos seriam dotados de personalidade jurídica própria, o que constitui rematado 

equívoco, como anteriormente pontuado. 

A opção “d”, a seu lugar, acaba por incidir no mesmo erro, embora não de forma tão clara e direta. É que, 

ao afirmar que os órgãos seriam dotados de patrimônio e responsabilidades próprios, está -se a dizer, 

indiretamente, que os órgãos possuiriam personalidade jurídica. Afinal, constitui condição para que se 

possa ter patrimônio próprio que, primeiro, se possua personalidade jurídica (aptidão para adquirir direitos 

e contrair obrigações). Da mesma forma, a responsabilidade pressupõe personalidade jurídica. Com efeito, 

sabe-se muito que não são os órgãos que respondem perante terceiros, por eventuais danos ocasionados 

por seus agentes, e sim a pessoa jurídica da qual os órgãos são meros integrantes.  

A letra “c”, por sua vez, não apresenta definição precisa de órgão público , porquanto omitiu 

completamente aspecto essencial, qual seja, o de se tratar de uma unidade organizacio nal, dotada de 

competências próprias, e não um mero conjunto de agentes públicos. Refira-se, ainda, que o conceito 

esposado neste item da questão ignorou integralmente a possibilidade da existência de órgãos formados 

por um único agente público. São os denominados órgãos singulares, classificação comumente encontrada 

nos manuais de Direito Administrativo, e que se opõe a dos órgãos colegiados, estes sim formados por dois 

ou mais agentes (cf. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, 26ª edição, 2013, p. 582). Ora, 

se existem órgãos integrados por apenas um agente público, não está correto conceituar o instituto como 

sendo, necessariamente, um conjunto de agentes públicos, no plural. Daí também o equívoco desta 

alternativa. 

Assim, chega-se à conclusão de que está correta mesmo a opção “e”.  

Gabarito: E 

 

2)   Atos administrativos 

http://qconcursos.com/questoes-de-concursos/disciplinas/#atos-administrativos
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Ano: 2005 -  Banca: ESAF- Órgão: Receita Federal 

Prova: Auditor Fiscal da Receita Federal - Área Tecnologia da Informação 

Analise o seguinte ato administrativo: 

O Governador do estado Y baixa Decreto declarando um imóvel urbano de utilidade pública, para 

fins de desapropriação, para a construção de uma cadeia pública, por necessidade de vagas no 

sistema prisional. 

Identifique os elementos desse ato, correlacionando as duas colunas:  

1 Governador do Estado  

2 Interesse Público  

3 Decreto  

4 Necessidade de vagas no sistema prisional  

5 Declaração de utilidade pública 

( ) finalidade  

( ) forma  

( ) motivo 

( ) objeto 

( ) competência 

a) 4/3/5/2/1 

b) 4/3/2/5/1 

c) 2/3/4/5/1 

d) 5/3/2/4/1 

e) 2/3/5/4/1 
 

Classificação: Direito Administrativo, Atos Administrativos, Requisitos do ato - competência, finalidade, 

forma, motivo e objeto. 

 

Comentários: 

A questão em exame é bastante valiosa de ser resolvida, considerando que permite ao candidato realizar 

uma recapitulação dos elementos dos atos administrativos, aspecto muito relevante da matéria. Pois bem, 

o primeiro dos tópicos a serem correlacionados (1) talvez seja o de mais fácil identificação. É claro que o 

Governador do Estado, no exemplo, corresponde ao elemento competência (também tratado com o sujeito, 

por alguns doutrinadores). É ele quem ostenta a atribuição legal para a prática do ato em questão. No 

entanto, essa informação não auxiliava à resolução, em si, do problema, porquanto todas as opções estão 

corretas nesse ponto, ou seja, relacionaram tal autoridade pública ao elemento competência. Era preciso 

prosseguir. O próximo tópico (2) era o “interesse público”. Trata-se do elemento finalidade, visto em sua 

http://qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/esaf-2005-receita-federal-auditor-fiscal-da-receita-federal-area-tecnologia-da-informacao-prova-2
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faceta geral. Qualquer ato administrativo, necessariamente, tem de atender a um interesse público, de 

modo que a finalidade geral será sempre a mesma: o interesse público. A doutrina ainda aponta a possível 

existência de finalidades específicas. No enunciado desta questão, poderia ser indicada a intenção de 

desapropriar, pura e simplesmente, ou ainda a própria construção de uma nova cadeia pública. De todo o 

modo, se o candidato conhecesse a finalidade geral (interesse público), a qual não varia  de ato para ato, já 

conseguiria “matar” esse tópico da questão. Em seguida, a Banca apontou o  Decreto (3). Aqui também 

inexistem maiores dilemas. Cuida-se do elemento forma, uma vez que se trata da maneira, do instrumento, 

do revestimento externo por meio do qual o ato é produzido. Seguindo adiante, a “necessidade de vagas no 

sistema prisional” (4) corresponde a um antecedente fático. É algo que se verifica, concretamente, no 

mundo dos fatos, e que, ao ser constatado pelo administrador público competente, conduz à prática do ato. 

Trata-se, pois, do elemento motivo. Por último, temos que a declaração de utilidade pública (5) equivale ao 

próprio conteúdo material do ato; é o efeito jurídico imediato que o ato produz; trata -se, portanto, do 

elemento objeto. Com isso, chegamos à conclusão de que a ordem correta seria de correlação das colunas 

seria 2/3/4/5/1. 

Gabarito: C 

 

 

3)   Atos administrativos 
Ano: 2005-  Banca: ESAF-  Órgão: Receita Federal 

Prova: Auditor Fiscal da Receita Federal - Área Tecnologia da Informação 

 

Em relação ao ato administrativo, assinale a opção falsa. 

a) A convalidação do ato viciado pode ter natureza discricionária. 

b) Motivo e objeto formam o denominado mérito do ato administrativo.  

c) Ato administrativo complexo é aquele formado pela manifestação de dois órgãos, cujas vontades se 

juntam para formar um só. 

d) Ato-regra é aquele pelo qual alguém se vincula a uma situação jurídica pré-estabelecida, sujeita a 

alterações unilaterais. 

e) A classificação dos atos administrativos em atos de império e atos de gestão ampara -se na teoria de 

personalidade dupla do Estado. 

http://qconcursos.com/questoes-de-concursos/disciplinas/#atos-administrativos
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Classificação: Direito Administrativo, Atos Administrativos   

 

Comentários: 

A alternativa “a” está correta. A possível discricionariedade da convalidação dos atos administrativos 

resulta clara da leitura do art. 55 da Lei 9.784/99, ao aduzir que “os atos que apresentarem defeitos 

sanáveis poderão ser convalidados”. A lei não impõe tal providência, e sim faculta-se ao agente competente 

a assim agir. A outra opção seria a anulação do ato. 

A opção “b” também não apresenta erro algum. Os elementos motivo e objeto, de fato, correspondem à 

noção clássica de “mérito” dos atos administrativos, porquanto é sobre tais elementos que se abre a 

possibilidade de a lei estabelecer um espaço legítimo de atuação do administrador, dentro do qual poderá 

este, à luz de critérios de conveniência e oportunidade, identificar a alternativa que melhor atenda ao 

interesse público em cada caso concreto. 

As letras “c” e “e” estão igualmente corretas e não demandam comentários adicionais, uma vez que o 

conceito e a assertiva oferecidos, respectivamente, mostram-se escorreitos. 

O equívoco está mesmo na alternativa “d”, que, a pretexto de definir o que se deve entender por ato -regra, 

acaba por apresentar o conceito de ato-condição, na clássica doutrina de Leon Duguit. Ato-regra, por sua 

vez, consiste em comandos gerais e abstratos, os quais não têm destinatário certo, portanto. Seriam 

exemplos os regulamentos expedidos pelo Poder Executivo. 

Gabarito: D 

 

 

4)  Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais (+ assunto) 

Ano: 2005-  Banca: ESAF- Órgão: Receita Federal 

Prova: Auditor Fiscal da Receita Federal - Área Tributária e Aduaneira 

O sistema de remuneração dos servidores públicos, sob a forma de parcela única, ou subsídio, permite o 

pagamento somente da seguinte vantagem: 

a) gratificação por hora extra. 

http://qconcursos.com/questoes-de-concursos/disciplinas/#lei-n-8-112-1990-regime-juridico-dos-servidores-publicos-federais
javascript:void(0);
http://qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/esaf-2005-receita-federal-auditor-fiscal-da-receita-federal-area-tributaria-e-aduaneira-prova-2
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b) verba de representação. 

c) diária por deslocamento de sua sede. 

d) gratificação de função. 

e) adicional de periculosidade. 

 

Classificação: Direito Administrativo, Agentes Públicos e Lei 8.112 de 1990, Sistema constitucional de 

remuneração. 

 

Comentários: 

A norma básica para a resolução desta questão está no art. 39, § 4º, da CF/88, segundo o qual "O membro 

de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais 

serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer 

gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido , 

em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI". Da própria leitura deste texto verifica-se que as opções "a", 

"b", "d" e "e" estão em manifesto confronto com o preceito constitucional. É evidente que a única 

alternativa que se compatibiliza com tal regime remuneratório é mesmo a opção "c", diária por 

deslocamento de sua sede. E isso tendo em vista que as diárias têm clara natureza indenizatória, de modo 

que não implicam efetivo acréscimo patrimonial. Trata-se de verba com nítido caráter eventual e 

transitório, que visa a compensar as despesas que o agente público, enviado para desempenhar suas 

funções fora de sua sede, terá com transporte, alimentação e pousada, essencialmente.  

Gabarito: C 

 

 

5)  Poderes da Administração (+ assunto) 

Ano: 2009-  Banca: ESAF- Órgão: Receita Federal 

Prova: Analista Tributário da Receita Federal 

O poder hierárquico e o poder disciplinar, pela sua natureza, guardam entre si alguns pontos característicos 

comuns, que os diferenciam do poder de polícia, eis que 

a) a discricionariedade predominante nos dois primeiros fica ausente neste último, no qual predomina o 

poder vinculante. 

http://qconcursos.com/questoes-de-concursos/disciplinas/#poderes-da-administracao
javascript:void(0);
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b) entre os dois primeiros pode haver implicações onerosas de ordem tributária, o que não pode ocorrer 

neste último. 

c) o poder regulamentar predomina nas relações entre os dois primeiros, mas não é exercido neste último.  

d) os dois primeiros se inter-relacionam, no âmbito interno da Administração, enquanto este último alcance 

terceiros, fora de sua estrutura funcional. 

e) não existe interdependência funcional entre os dois primeiros, a qual é necessária neste último, quanto a 

quem o exerce e quem por ele é exercido. 

 

Classificação: Direito Administrativo, Poderes Administrativos, Poder normativo, poder hierárquico e poder 

disciplinar, Poder de polícia. 

 

Comentários: 

A opção "a" está equivocada na medida em que a discricionariedade é uma nota que caracteriza o e xercício 

do poder de polícia, o que pode ser bem visualizado no que tange à fixação e à gradação d as sanções de 

polícia. Com efeito, basta que a lei estabeleça duas ou mais penalidades, em tese, aplicáveis a um mesmo 

caso concreto, para que ao agente competente se abra a possibilidade de, em vista das peculiaridades que 

permeiam a situação fática, eleger a alternativa legal que melhor se compatibilize com a infração cometida.  

A identificação da pena mais adequada, diante do caso concreto, configura hipótese  de discricionariedade 

no âmbito do poder de polícia. 

A letra "b" também está errada. Na verdade, é o oposto do que está afirmado neste item. O poder de 

polícia é que apresenta implicações de ordem tributária, porquanto seu exercício constitui fato gerador  da 

cobrança de taxas, na forma do art. 145, II, da CF/88 c/c art. 78 do Código Tributário Nacional.  

A opção "c" revela-se igualmente incorreta. É perfeitamente possível que o poder regulamentar tenha 

lugar, também, no âmbito do exercício do poder de polícia. As denominadas "ordens de polícia", ou seja, 

atos normativos gerais e abstratos que impliquem restrições e condicionamentos ao uso de bens , ao 

desempenho de atividades ou ao exercício de direitos, por particulares, têm, primeiramente, base em leis. 

Todavia, não raras vezes, tais leis necessitam ser pormenorizadas, esmiuçadas, através de regulamentos, 

com vistas à sua fiel execução.  

A afirmativa constante da letra "d" está correta e é o gabarito da questão. De fato, os poderes hierárquico 

e disciplinar apresentam uma inter-relação. É que, em se tratando da imposição de sanções a servidores 
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públicos, haverá, neste caso, base imediata no exercício do poder disciplinar. Mas, indiretamente, ou de 

forma mediata, tais sanções também buscam fundamento de validade no exercício do poder hierárquico. 

Isto porque a aplicação de penalidades disciplinares pressupõe que haja hierarquia entre o servidor que 

aplica a sanção (superior) e o que recebe a reprimenda disciplinar (subordinado). A parte final da assertiva 

também está correta. O poder de polícia tem como destinatários, de fato, particulares, alheios à 

Administração Pública. Lembre-se, dentre tantos outros exemplos, do segmento do trânsito, no âmbito do 

qual será legítima a imposição de sanções a particulares que venham a infringir as respectivas normas de 

boa conduta no trânsito. 

Por fim, a alternativa "e" está errada, uma vez que, conforme acima pontuado, existe, sim, 

interdependência entre os poderes hierárquico e disciplinar. Além disso, inexiste tal relação de  

dependência funcional entre quem exerce e quem se submete ao poder de polícia.  

Gabarito: D 

 

6)   Regime jurídico administrativo (+ assunto) 

Ano: 2012- Banca: ESAF- Órgão: Receita Federal 

Prova: Auditor Fiscal da Receita Federal 

A possibilidade jurídica de submeter-se efetivamente qualquer lesão de direito e, por extensão, as ameaças 

de lesão de direito a algum tipo de controle denomina-se 

a) Princípio da legalidade 

b) Princípio da sindicabilidade 

c) Princípio da responsividade 

d) Princípio da sancionabilidade 

e) Princípio da subsidiariedade 

 

Classificação: Direito Administrativo, Controle da administração pública, Controle administrativo, judicial e 

legislativo. 

 

Comentários: 

http://qconcursos.com/questoes-de-concursos/disciplinas/#regime-juridico-administrativo
javascript:void(0);
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O enunciado da questão está obviamente tocando no tema controle jurisdicional dos atos administrativos. 

A isso se denomina princípio da sindicabilidade, que quer dizer exatamente essa possibilidade de que os 

atos administrativos sejam objeto de controle (sejam sindicáveis!) , quer pela própria Administração, com 

base em seu poder de autotutela, quer pelo Poder Judiciário, sendo que, nesse caso, mediante prévia 

provocação de parte legitimamente interessada, à luz do princípio da inércia jurisdicional. 

Gabarito: B 

 

 

7)   Organização da administração pública (+ assunto) 

Ano: 2012- Banca: ESAF- Órgão: Receita Federal 

Prova: Analista Tributário da Receita Federal 

Quanto às autarquias no modelo da organização administrativa brasileira, é  incorreto afirmar que 

a) possuem personalidade jurídica. 

b) são subordinadas hierarquicamente ao seu órgão supervisor.  

c) são criadas por lei. 

d) compõem a administração pública indireta. 

e) podem ser federais, estaduais, distritais e municipais.  

 

Classificação: Direito Administrativo, Organização da administração pública, Autarquias.  

 

Comentários: 

A opção "a" está correta. De fato, autarquias são pessoas jurídicas, logo, ostentam personalidade jurídica 

própria, isto é, são sujeitos de direitos, o que significa dizer que têm aptidão jurídica para adquirir direitos e 

contrair obrigações em nome próprio. 

A letra "b" está incorreta e é o gabarito da questão. Inexiste hierarquia entre as autarquias e o órgão da 

Administração direta ao qual se vinculam. O controle que daí decorre não tem origem em relação de 

subordinação hierárquica, e sim em mera vinculação. Fala-se aqui em tutela ou supervisão ministerial. 

Trata-se de controle bastante restrito, limitado aos termos da lei que houver instituído a entidade 

autárquica. Aliás, os candidatos devem ter em mente que só é correto falar em hierarquia no âmbito de 

http://qconcursos.com/questoes-de-concursos/disciplinas/#organizacao-da-administracao-publica
javascript:void(0);
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uma mesma pessoa jurídica. Ora, se as autarquias possuem personalidade jurídica própria, é de se concluir 

que não há relação de subordinação hierárquica no que se refere à Administração centralizada, a qual 

corresponde a uma outra pessoa jurídica (União, Estados, DF ou Municípios).  

A opção "c" está correta, porquanto em sintonia com o art. 37, inciso XIX, CF/88. 

A letra "d" também não apresenta qualquer erro. Autarquias são entidades integrantes da Administração 

indireta. Confira-se, neste sentido, o disposto no art. 4º, II, "a", do Decreto-lei 200/67. 

Por fim, a alternativa "e" está correta. Qualquer ente federativo pode vir a criar autarquias, no âmbito de 

sua respectiva competência constitucional, com fulcro no sobredito art. 37, XIX , daí resultando que poderá 

haver autarquias federais, estaduais, distritais ou municipais, a depender da pessoa política instituidora. 

Gabarito: B 

 

8)  Organização da administração pública (+ assunto) 

Ano: 2012- Banca: ESAF- Órgão: Receita Federal 

Prova: Analista Tributário da Receita Federal 

Não compõe a Administração Pública Federal Direta 

a) a Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

b) a Presidência da República. 

c) o Tribunal Regional Eleitoral. 

d) o Ministério dos Esportes. 

e) a Caixa Econômica Federal. 

 

Classificação: Direito Administrativo, Organização da administração pública, Órgãos públicos, Empresas 

públicas e sociedades de economia mista. 

 

Comentários: 

Claramente, as alternativas "a", "b", "c" e "d" correspondem, todas, a exemplos de órgãos públicos, os 

quais são integrantes da Administração Pública Federal Direta, como fixado pelo enunciado. Ao se falar em 

Administração direta (ou centralizada), o candidato deve logo associar  tal ideia a duas possibilidades: ou 

aos entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), ou aos órgãos públicos que 

compõem a estrutura interna, ou seja, a intimidade administrativa de tais pessoas políticas. A resposta, 

http://qconcursos.com/questoes-de-concursos/disciplinas/#organizacao-da-administracao-publica
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portanto, seria a opção "e", uma vez que a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública federal. Logo, 

cuida-se de entidade integrante da Administração indireta (art. 4º, II , "b", Decreto-lei 200/67). 

Gabarito: E 

 

 

9-   Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais (+ assunto) 

Ano: 2012 

Banca: ESAF 

Órgão: Receita Federal 

Prova: Analista Tributário da Receita Federal 

Quanto à responsabilidade do servidor público, não se pode afirmar, corretamente, que: 

a) o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.  

b) a responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo 

ao erário ou a terceiros. 

c) tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação 

regressiva. 

d) a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal  que negue a 

existência do fato ou sua autoria. 

e) as sanções civis, penais e administrativas são independentes entre si e, por isso, não podem ser aplicadas 

cumulativamente. 

 

Classificação: Direito Administrativo, Agentes Públicos e Lei 8.112-1990, Responsabilidades do servidor, Lei 

8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais. 

 

Comentários: 

A opção "a" não apresenta erro algum. Tem base expressa no art. 121 da Lei 8.112/90.  

A letra "b" constitui reprodução do art. 122, caput, deste mesmo diploma legal. 

A alternativa "c" é a cópia do art. 122, § 2º, do Estatuto em questão. 

http://qconcursos.com/questoes-de-concursos/disciplinas/#lei-n-8-112-1990-regime-juridico-dos-servidores-publicos-federais
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A opção "d" está respaldada na letra do art. 126 da Lei 8.112/90. 

Logo, a afirmativa incorreta só pode ser mesmo a letra "e". O equívoco está no fato de que, havendo 

independência das esferas civil, penal e administrativa, nada impede que as sanções respectivas sejam 

aplicadas cumulativamente, sem que se possa arguir a ocorrência de bis in idem. Neste sentido, dispõe 

claramente o art. 125 da Lei 8.112/90. 
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10)   Licitações e Lei 8.666 de 1993. 

Ano: 2012- Banca: ESAF- Órgão: Receita Federal 

Prova: Analista Tributário da Receita Federal 

Não configura princípio norteador do procedimento licitatório 

a) vinculação ao instrumento convocatório 

b) julgamento objetivo 

c) probidade administrativa. 

d) igualdade de condições a todos os concorrentes. 

e) dispensa e inexigibilidade 

 

Classificação: Direito Administrativo, Licitações e Lei 8.666 de 1993, Princípios do procedimento licitatório. 

 

Comentários: 

A vinculação ao instrumento convocatório constitui princípio basilar de todo e qualquer procedimento 

licitatório, encontrando-se previsto no art. 3º, caput, c/c art. 41, caput, da Lei 8.666/93, bem assim no art. 

4º do Decreto 3.555/2000, que regulamenta a modalidade pregão. De tal forma, é claro que a alternativa 

"a" está correta. 

O julgamento objetivo também é princípio essencial aos certames licitatórios e se encontra previsto , do 

mesmo modo, no art. 3º, caput, c/c arts. 44 e 45, da Lei 8.666/93, bem assim no art. 4º do Decreto 

3.555/2000. Correta, pois, a opção "b". 

A probidade administrativa consta, de idêntica maneira, expressamente, dos arts. 3º, caput, e 4º do 

Decreto 3.555/2000. Ademais, ainda que aí não constasse, trata-se de postulado inerente à própria função 

administrativa, razão pela qual é óbvio que os procedimentos licitatórios jamais poderiam escapar de sua 

alçada. Cuida-se de princípio com status constitucional, podendo ser extraído do art. 37, caput, c/c § 4º da 

CF/88, essencialmente. Nada há de errado, assim, na alternativa "c". 

A igualdade de condições a todos os concorrentes consiste em projeção do princípio constitucional da 

isonomia, no âmbito das licitações públicas. Evidentemente, a ideia básica subjacente a qualquer certame 

público é a de competição, de disputa entre interessados, de modo que a regra tem mesmo de ser no 

sentido de que haja igualdade de tratamento entre os licitantes, observadas, apenas, as exceções 

taxativamente previstas em lei. O princípio em tela também está positivado nos arts. 3º, caput, da Lei 

8.666/93 e 4º do Decreto 3.555/2000. Correta, pois, a letra "d". 

http://qconcursos.com/questoes-de-concursos/disciplinas/#licitacoes-e-lei-8-666-de-1993
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Conclui-se, portanto, que a resposta tem mesmo de ser a alternativa "e". Dispensa e inexigibilidade 

constituem exceções, vale dizer, casos em que a lei expressamente determina ou, ao menos, autoriza que a 

licitação não seja realizada, em vista de determinadas particularidades concretas. É claro que, em se 

tratando de exceções, jamais poderia haver um princípio que impusesse a dispensa ou a inexigibilidade, 

como se de regra geral se tratasse. Afinal, os princípios têm por finalidade justamente deixar c laro quais são 

os mandamentos-chave, as diretrizes essenciais de um dado sistema ou microssistema jurídico. Neles, pois, 

devem ser estabelecidas as regras, e não as exceções. 

Gabarito: E 
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