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SIMULADO – 108/360 

ADMINISTRATIVO 

INSTRUÇÕES 

▪ TEMPO:  30 MINUTOS 
▪ MODALIDADE:  CERTO OU ERRADO 
▪ 30 QUESTÕES 

 

COMPOSIÇÃO DO SIMULADO 

▪ 30 Questões de administrativo 

 

 

 

DEMAIS SIMULADOS NO LINK 

ABAIXO 

 

CLIQUE AQUI 

REDE SOCIAL 

 

CURTA NOSSA PÁGINA 

MATERIAL LIVRE 

Este material é GRATUITO e pode ser 

divulgado e compartilhado: A Casa do 

Simulado autoriza. A venda desse material é 

proibida! 

IMPORTÂNCIA DO TREINO 

DIÁRIO 

É de conhecimento de todos que fazer questões 

é um dos melhores métodos de absorção de 

conteúdo, em contrapartida nem todos podem 

dispender tempo para se organizar e realizar 

questões com a frequência necessária para 

manutenção dos conceitos. Todo dia haverá um 

minissimulado novo, se não puderem fazer 

todos os dias, ao menos no final de semana 

treine, a equipe da Casa do Simulado deseja a 

todos bons estudos.   

 

 

 

https://www.acasadosimulado.com.br/desafio-10-mil-questoes/
https://www.facebook.com/acasadosimulado
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Acerca da estrutura da administração 

federal brasileira, julgue os itens seguintes. 

1. Empresas públicas são aquelas 

entidades da administração indireta que 

possuem personalidade jurídica de 

direito privado e cujo capital admite 

recursos da iniciativa privada, desde 

que, no mínimo, 51% dele consista de 

recursos públicos. 

 

2. Fundações públicas são entidades da 

administração indireta dotadas de 

personalidade jurídica de direito 

público 

 

3. Na administração indireta estão 

incluídas as fundações públicas, as 

empresas públicas e as autarquias. 

 

4. As entidades da administração indireta 

estão incluídas na estrutura 

administrativa da Presidência da 

República e dos ministérios, sendo a eles 

subordinadas independentemente do 

enquadramento de sua principal 

atividade. 

No que diz respeito aos poderes e deveres 

dos administradores públicos, julgue os itens 

que se segue. 

5. O administrador público que cometer 

ato de improbidade administrativa 

poderá ser punido com a suspensão de 

seus direitos políticos. 

 

6. O dever do administrador público de agir 

de forma ética e com boa-fé se refere 

ao seu dever de eficiência. 

 

7. Atos de improbidade administrativa 

ferem o dever de probidade dos 

administradores públicos e sujeitam 

esses administradores a punições nas 

esferas administrativa e penal. 

 

8. Assim como o administrador de 

empresas privadas, o administrador 

público tem o poder de agir, o que lhe 

faculta a escolha de agir ou não no 

exercício de sua função. 

De acordo com a Lei n.º 8.666/1993, projeto 

básico é o conjunto de elementos necessários 

e suficientes e com nível de precisão 

adequado para caracterizar a obra ou 

serviço que se pretende contratar. A 

respeito do projeto básico de obras ou 

serviço, julgue os itens a seguir. 

9. A solução técnica escolhida e os 

métodos construtivos são definidos na 

etapa de projeto executivo, posterior ao 

projeto básico. 

 

10. No projeto básico, define-se o 

orçamento sintético, ou seja, 

parametrizado, do objeto a ser 

contratado. 

 

11. Conforme a referida lei, há apenas dois 

elementos obrigatórios no projeto 

básico de uma obra pública: as 

especificações técnicas dos serviços e os 

desenhos gráficos com detalhes 

construtivos. 

O valor inicial do contrato para a reforma 

das instalações elétricas de determinado 

prédio público foi orçado em R$ 180.000,00. 

A data-base do orçamento foi definida para 

11/2015 e a previsão de duração da obra era 

de 15 meses. A ordem de serviço foi emitida 

em 15/1/2016. 

Considerando a situação apresentada, julgue 

os itens que se segue. 

12. O contrato só poderá ser reajustado 

após 12 meses da data de assinatura da 

ordem de serviço. 
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13. Conforme a Lei de Licitações e 

Contratos, o valor do contrato aditivado 

limita-se a R$ 225.000,00 na situação 

apresentada. 

 

14. O referido contrato não poderá ser 

aditivado antes de 15/1/2017, ou seja, 

antes que se complete um ano da 

emissão da ordem de serviço. 

Com relação à administração pública, julgue 

o item que se segue. 

15. Como um dos princípios da 

administração pública brasileira, a 

publicidade destina-se a garantir a 

transparência dos atos dos agentes 

públicos 

Com base na Lei n.º 8.666/1993, julgue os 

itens subsecutivos, a respeito de licitações e 

contratos da administração pública. 

16. Não é permitido que empresas se 

consorciem para participar de 

procedimento licitatório. 

 

17. O procedimento licitatório previsto na 

referida lei é um ato administrativo 

formal. 

 

18. Tanto o servidor público do órgão ou da 

entidade contratante quanto o 

responsável pela licitação podem dela 

participar. 

 

19. Sob pena de nulidade e 

responsabilização do servidor, nenhuma 

compra pode ser realizada sem a 

adequada caracterização do seu objeto 

e a indicação dos recursos 

orçamentários para seu pagamento. 

 

20. A concorrência pública não constitui 

uma modalidade de licitação. 

 

21. A nulidade da licitação induz à do 

contrato, em qualquer hipótese. 

 

22. Aplicam-se de forma supletiva os 

princípios da teoria geral dos contratos 

e das disposições de direito privado aos 

contratos administrativos. 

 

23. A administração não está obrigada a 

cumprir o princípio da vinculação em 

edital. 

 

24. Não se exige que a minuta do futuro 

contrato integre o edital convocatório 

da licitação. 

O teto de um imóvel pertencente à União 

desabou em decorrência de fortes chuvas, as 

quais levaram o poder público a decretar 

estado de calamidade na região. Maria, 

servidora pública responsável por conduzir o 

processo licitatório para a contratação dos 

serviços de reparo pertinentes, diante da 

situação de calamidade pública, decidiu 

contratar mediante dispensa de licitação. 

Findo o processo de licitação, foi escolhida a 

Empresa Y, que apresentou preços 

superiores ao preço de mercado, mas, 

reservadamente, prometeu, caso fosse 

contratada pela União, realizar, com 

generoso desconto, uma grande reforma no 

banheiro da residência de Maria. Ao final, 

em razão da urgência, foi firmado contrato 

verbal entre a União e a Empresa Y e 

executados tanto os reparos contratados 

quanto a reforma prometida.  

Com referência a essa situação hipotética, 

julgue os itens que se segue. 

25. Maria equivocou-se ao enquadrar a 

situação como típica de dispensa de 

licitação, tendo em vista que, nos casos 

de calamidade, é possível a contratação 

por inexigibilidade. 
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26. Na situação hipotética apresentada, não 

seria necessário juntar ao processo de 

licitação a justificativa de preço para 

contratação da Empresa Y. 

 

27. Maria agiu com excesso de poder ao 

escolher a Empresa Y.  

 

28. O contrato verbal firmado entre a União 

e a Empresa Y é nulo. 

Acerca do regime jurídico-administrativo e 

do controle da administração pública, julgue 

os próximos itens. 

29. A administração pública pode revogar 

seus atos por motivos de conveniência 

ou oportunidade, competindo, no 

entanto, exclusivamente ao Poder 

Judiciário a anulação de atos 

administrativos eivados de vícios de 

legalidade. 

 

30. A administração possui prerrogativas 

não extensíveis às relações privadas, 

mas sua liberdade de ação encontra-se 

sujeita a maiores restrições se 

comparada à dos atos praticados por 

particulares em suas relações. 
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FOLHA DE RESPOSTAS 

ANOTAÇOES: Questão Resposta 

 01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  
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GABARITO 

Questão Resposta ANOTAÇOES: 

01 E  

02 E 

03 C 

04 E 

05 C 

06 E 

07 C 

08 E 

09 E 

10 E 

11 E 

12 E 

13 E 

14 E 

15 C 

16 E 

17 C 

18 E 

19 C 

20 E 

21 E 

22 C 

23 E 

24 E 

25 E 

26 E 

27 E 

28 C 

29 E 

30 C 
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