
DIREITO ADMINISTRATIVO

01. Quem tiver direito ou interesse seu afetado por um determinado ato administrativo, pode dele
recorrer,  administrativamente,  objetivando a sua invalidação e o restabelecimento da situação
anterior, que, quando não houver norma legal específica, em sentido contrário, far-se-á mediante
pedido de reexames interposto no prazo máximo de:
a) 5 dias.
b) 8 dias.
c) 15 dias.
d) 10 dias.
e) 30 dias.

02. O regime jurídico dos contratos administrativos,  instituído pela Lei  n
o

 8.666/93,  confere à
Administração, em relação a eles, a prerrogativa de rescindi-los, unilateralmente,
a) em quaisquer casos.
b) na ocorrência de caso fortuito ou força maior, impeditiva de sua execução.
c) nos casos especificados em lei.
d) se a Administração atrasar os pagamentos, por mais de 90 dias.
e) se a Administração suprimir parte do objeto, acarretando modificação significativa no seu valor.

03. Para a compra de bens divisíveis, é permitida a cotação de quantidade inferior à demandada
na licitação, podendo o edital fixar quantitativos mínimos, caso em que serão selecionadas tantas
propostas quantas necessárias ao atingimento do volume global pretendido.
a) Está incorreta a assertiva, porque não é admissível esse fracionamento de quantidade.
b) Está correta a assertiva.
c)  Está  incorreta  a  assertiva,  porque  nesses casos não é  permitido  estabelecer  quantitativos
mínimos.
d) Está incorreta a assertiva, porque não é permitido selecionar mais de uma proposta.
e) Está incorreta a assertiva, porque isto só se aplica para aquisição de gêneros alimentícios.

04. A Lei nº 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico, do servidor público federal, prevê várias
formas de provimento e vacância de cargos efetivos, algumas das quais, necessariamente, são
comuns e simultâneas a ambas, como é o caso:
a) do aproveitamento.
b) da disponibilidade.
c) da reintegração.
d) da reversão.
e) da readaptação.

05. Ao  servidor  público  federal  efetivo,  além  do  vencimento,  poderão  ser  atribuídas,  ainda,
vantagens classificadas como indenizações, gratificações e adicionais, algumas das quais, porém,
se incorporam à sua remuneração mensal, em caráter permanente e definitivo, como é o caso:
a) das diárias.
b) do adicional de insalubridade.
c) do adicional noturno.
d) da retribuição pelo exercício de função.
e) do adicional por tempo de serviço.



GABARITO

01. D
Comentário: Prazo trazido pelas regras de processo administrativo

02. C
Comentário: Art. 79, I da Lei 8.666/93

03. B
Comentário: Art. 23, §7º da Lei 8.666/93

04. E
Comentário: Arts. 8º, V e 33, VI da Lei 8.112/90

05. E
Comentário:  A questão deveria ser anulada em virtude da revogação do Adicional por Tempo
Serviço  ter  ocorrido  através  da  MP 2.225-45/2001,  o  mesmo realmente  foi  incorporado  para
aqueles que o recebiam, porém não possui respaldo jurídico para a existência atual


