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SIMULADO – 12/360 

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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Julgue os itens 1 e 2, relativo ao tombamento 

administrativo e à responsabilidade civil do 

Estado. 

1. De acordo com a teoria da culpa do 

serviço, a responsabilidade do Estado 

depende da demonstração de culpa do 

agente público, aspecto esse que a 

distingue da teoria do risco 

administrativo. 

 

2. Obras históricas ou artísticas tombadas 

são inalienáveis, independentemente da 

titularidade de sua propriedade. 

A respeito de bens públicos, julgue o item 3. 

3. Os bens públicos dominicais são 

inalienáveis. 

À luz da Lei n.º 8.429/1992, que trata da 

improbidade administrativa, julgue os itens 

4 e 5. 

4. A configuração de ato de improbidade 

administrativa dependerá, 

necessariamente, da existência de dano 

efetivo ao erário. 

 

5. As penas previstas na lei em apreço 

serão sempre aplicadas de forma 

cumulativa, independentemente da 

gravidade do fato. 

Julgue o item 6, relativo à gestão por 

processos e por projetos e à gestão de 

contratos, da qualidade e do conhecimento. 

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

lícita a determinação, feita de maneira 

unilateral pela administração, que 

altere a garantia de execução de 

contrato de prestação de serviços 

firmado entre um tribunal e um 

fornecedor. 

Com relação a licitações e contratos 

administrativos, organização 

administrativa, controle da administração 

pública e processo administrativo, julgue os 

itens 7 a 10. 

7. A sessão pública promovida por 

determinado ministério para debater 

alterações no marco regulatório do 

setor, com o objetivo de conhecer, por 

meio oral, as opiniões de pessoas e de 

entidades sobre o tema, de acordo com 

a legislação pertinente, é denominada 

consulta pública. 

 

8. O procedimento licitatório para a 

construção de hospitais universitários 

integrantes do SUS poderá seguir as 

regras do regime diferenciado de 

contratação. 

 

9. Oficial de justiça que receba dinheiro de 

advogado para dar cumprimento 

preferencial a uma determinação 

judicial em detrimento de outras terá 

praticado, conforme a Lei de 

Improbidade Administrativa, ato de 

improbidade que importa 

enriquecimento ilícito. 

 

10. Indivíduo que tenha trabalhado na 

estrutura decisória de partido político, 

vinte e quatro meses após o seu 

desligamento dessa atividade poderá ser 

indicado como membro do conselho de 

administração de empresa estatal. 

Alguns meses após a assinatura de contrato 

de concessão de geração e transmissão de 

energia elétrica, a falta de chuvas 

comprometeu o nível dos reservatórios, o 

que deteriorou as condições de geração de 

energia, elevando os custos da 

concessionária. A agência reguladora 

promoveu, então, alterações tarifárias 

visando restabelecer o equilíbrio econômico-

financeiro firmado no contrato. Todavia, 

sem que houvesse culpa ou dolo da 
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concessionária, o fornecimento do serviço 

passou a ser intermitente, o que provocou 

danos em eletrodomésticos de usuários de 

energia elétrica. 

Considerando essa situação hipotética, 

julgue os itens 11 e 13. 

11. A concessionária deverá ser 

responsabilizada pelos danos causados a 

usuários.  

 

12. A alteração tarifária promovida pela 

agência reguladora é exemplo de 

exercício do poder hierárquico da 

agência sobre as concessionárias.  

 

13. A agência reguladora agiu ilegalmente: 

a falta de chuvas não constitui evento 

extraordinário ou imprevisível a ensejar 

o reequilíbrio econômico-financeiro 

firmado no contrato. 

Tendo como referência a doutrina jurídica 

majoritária, julgue os itens 14 a 16, a 

respeito de conceitos, princípios e 

classificações do direito administrativo.  

14. O conceito de administração pública, 

em seu aspecto orgânico, designa a 

própria função administrativa que é 

exercida pelo Poder Executivo. 

 

15. Segundo a escola da puissance publique, 

as prerrogativas e os privilégios que o 

Estado possui frente ao particular 

constituem um critério definidor do 

direito administrativo. 

 

16. Para os autores que defendem o 

princípio da subsidiariedade, a atividade 

pública tem primazia sobre a iniciativa 

privada, devendo o ente particular se 

abster de exercer atividades que o 

Estado tenha condições de exercer por 

sua própria iniciativa e com seus 

próprios recursos. 

A respeito da organização do Estado e da 

administração pública, julgue os itens 17 a 

19. 

17. São exemplos de entidades paraestatais 

os serviços sociais autônomos, como o 

Serviço Social da Indústria (SESI) e o 

Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI). 

 

18. O principal critério de distinção entre 

empresa pública e sociedade de 

economia mista é que esta integra a 

administração indireta, enquanto 

aquela integra a administração direta. 

 

19. Ato administrativo praticado por 

autoridade incompetente e que 

apresente defeito não pode ser 

convalidado. 

A respeito dos atos administrativos, julgue o 

item 20, considerando o posicionamento da 

doutrina majoritária.  

20. Enquanto no ato complexo as 

manifestações de dois ou mais órgãos se 

fundem para formar um único ato, no 

ato composto se pratica um ato 

administrativo principal que depende de 

outro ato para a produção plena dos seus 

efeitos. 

Acerca de delegação de serviço público, 

formalização de contrato administrativo e 

proteção ao patrimônio histórico e artístico, 

julgue os itens 21 a 23, tendo como 

referência a legislação vigente acerca dessas 

matérias. 

21. No âmbito dos contratos 

administrativos, o seguro-garantia e a 

fiança bancária são modalidades válidas 

de garantia. 

 

22. Para se construir na vizinhança de bem 

público tombado pelo patrimônio 
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histórico, se a obra for reduzir a 

visibilidade do bem tombado, será 

necessária a prévia autorização do órgão 

público competente. 

 

23. A concessão de serviço público pode ser 

feita a pessoa física ou jurídica, desde 

que mediante licitação. 

A respeito do mandado de segurança, da 

ação popular, da ação civil pública e da ação 

de improbidade administrativa, julgue os 

itens 24 e 25. 

24. Na ação de improbidade administrativa, 

caso o réu seja primário, o Ministério 

Público poderá propor transação, desde 

que o ato praticado não tenha sido 

lesivo ao patrimônio público e não tenha 

importado enriquecimento ilícito. 

 

25. A avaliação especial de desempenho, 

obrigatória para que servidor adquira a 

estabilidade, será realizada pelo 

superior direto do servidor: não há a 

necessidade de se instituir comissão 

específica para esse fim. 

Com relação à administração direta e 

indireta, centralizada e descentralizada, 

julgue os itens 26 e 27. 

26. O Tribunal Regional Federal da 1.ª 

Região, um órgão classificado como 

autarquia em regime especial, integra a 

administração indireta da União. 

 

27. Administração direta remete à ideia de 

administração centralizada, ao passo 

que administração indireta se relaciona 

à noção de administração 

descentralizada. 

Com referência aos poderes administrativos, 

julgue o item 28. 

28. Em regra, o poder regulamentar é 

dotado de originariedade e, por 

conseguinte, cria situações jurídicas 

novas, não se restringindo apenas a 

explicitar ou complementar o sentido de 

leis já existentes. 

A Administração Pública direta e indireta, de 

qualquer dos poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, tem 

suas diretrizes basilares previstas de forma 

expressa no art. 37 e seguintes da 

Constituição Federal. Em relação às 

disposições constitucionais acerca do acesso 

aos cargos públicos, julgue, como CERTO ou 

ERRADO, o item 29. 

29. O prazo de validade do concurso público 

será de até dois anos improrrogáveis. 

A Lei nº 8.429/1992, também chamada de Lei 

de Improbidade Administrativa, dispõe sobre 

as sanções aplicáveis aos agentes públicos 

nos casos de enriquecimento ilícito no 

exercício de mandato, cargo, emprego ou 

função na administração pública direta, 

indireta ou fundacional. Acerca das sanções 

aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 

enriquecimento ilícito, julgue, como CERTO 

ou ERRADO, o item 30. 

30. A posse e o exercício de agente público 

ficam condicionados à apresentação de 

declaração dos bens e valores que 

compõem o seu patrimônio privado, a 

fim de ser arquivada no serviço de 

pessoal competente. 
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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  
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17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  
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30  
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GABARITO 

Questão Resposta ANOTAÇOES: 

01 E  

02 E 

03 E 

04 E 

05 E 

06 E 

07 E 

08 C 

09 C 

10 E 

11 C 

12 E 

13 E 

14 E 

15 C 

16 E 

17 C 

18 E 

19 E 

20 C 

21 C 

22 C 

23 E 

24 E 

25 E 

26 E 

27 C 

28 E 

29 E 

30 C 
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