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SIMULADO – 144/360 

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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A respeito dos poderes da administração 

pública e dos serviços públicos, julgue o item 

que se segue. 

1. A prerrogativa da administração de 

impor sanções a seus servidores, 

independentemente de decisão judicial, 

decorre imediatamente do poder 

disciplinar e mediatamente do poder 

hierárquico. 

Com relação à responsabilidade civil do 

Estado, aos serviços públicos e ao controle 

da administração pública, julgue o item 

subsequente. 

2. A função fiscalizatória exercida pelos 

tribunais de contas dos estados constitui 

uma expressão de controle do Poder 

Legislativo sobre os atos da 

administração pública. 

3. Os pareceres e as notas técnicas são 

expressões da fase do processo 

administrativo denominada fase 

dispositiva ou de julgamento. 

A respeito dos conceitos doutrinários 

relativos ao controle da administração 

pública, julgue o item a seguir. 

4. Exercerá controle do tipo legislativo 

determinada casa legislativa que anular 

ato executado por uma de suas unidades 

gestoras. 

Com relação às regras constitucionais e 

legais que regem o exercício do controle 

externo, julgue o item que se segue. 

5. A nomeação de alguém, por gestor 

público federal, para determinado cargo 

de provimento em comissão somente 

poderá ser considerada definitiva se o 

Tribunal de Contas da União apreciar, 

aprovar e registrar tal ato. 

 

A respeito da administração direta e 

indireta e da centralização e da 

descentralização administrativa, julgue os 

itens seguintes. 

6. A descentralização administrativa 

pressupõe a transferência, pelo Estado, 

da execução de atividades 

administrativas a determinada pessoa, 

sempre que o justificar o princípio da 

eficiência. 

 

7. Compõem a administração indireta os 

órgãos públicos internos, as autarquias, 

as empresas públicas, as sociedades de 

economia mista e as fundações públicas. 

 

8. A centralização consiste na execução 

das tarefas administrativas pelo próprio 

Estado, por meio de órgãos internos 

integrantes da administração direta. 

Considerando que servidor público de 

determinada autarquia federal tenha 

solicitado ao setor técnico daquela entidade 

a emissão de parecer para subsidiar sua 

tomada de decisão, julgue os itens a seguir, 

acerca dos atos administrativos. 

9. Considerando-se a prerrogativa com que 

atua a administração, o parecer 

solicitado é classificado como ato de 

gestão. 

 

10. Caso seja adotado como fundamento 

para a decisão, o referido parecer 

passará a integrar o ato administrativo 

decisório. 

 

11. Quanto aos seus efeitos, tal parecer 

classifica-se como ato administrativo 

enunciativo. 

No que concerne aos agentes públicos, julgue 

os próximos itens. 



 

www.acasadosimulado.com.br 

4       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 144/360 

12. A definição de servidor público, em 

sentido amplo, engloba os empregados 

públicos e servidores temporários. 

 

13. Por manter com o Estado vínculo de 

natureza diferenciada, os militares não 

integram a categoria de agentes 

públicos. 

Julgue os itens subsequentes, acerca dos 

atos e dos poderes administrativos. 

14. O advogado-geral da União e o defensor 

público-geral da União são classificados 

como agentes políticos, pois sua atuação 

possui fundamento constitucional. 

 

15. A discricionariedade administrativa 

fundamenta-se, entre outros 

elementos, na incapacidade da lei de 

prever todas as situações possíveis e 

regular minuciosamente a maneira de 

agir do agente público diante de cada 

uma delas. Assim, confere-se ao agente 

a prerrogativa de eleger, entre as 

condutas viáveis, a que se apresentar 

mais conveniente e oportuna à luz do 

interesse público. 

 

16. Os atos decorrentes do poder 

regulamentar têm natureza originária e 

visam ao preenchimento de lacunas 

legais e à complementação da lei. 

Julgue o item que se segue, a respeito do 

controle da administração e da 

responsabilidade civil do Estado. 

17. A ação civil pública é instrumento válido 

de controle judicial da atividade 

administrativa. 

 

18. Em nenhuma circunstância será o Estado 

responsabilizado por danos decorrentes 

dos efeitos produzidos por lei, uma vez 

que a atividade legislativa é 

fundamentada na soberania e limitada 

somente pela Constituição Federal de 

1988. 

 

19. No controle judicial da atividade 

administrativa, notadamente no que se 

refere às políticas públicas, devem-se 

observar limites que impeçam uma 

substituição do administrador pelo 

julgador, especialmente no que envolva 

a discricionariedade. 

No que se refere aos princípios da 

administração pública, julgue os itens 

subsequentes. 

20. O princípio da publicidade viabiliza o 

controle social da conduta dos agentes 

administrativos. 

 

21. O princípio da precaução impõe à 

administração, diante de situações e 

ações que envolvam risco, a adoção de 

medidas preventivas contra a ocorrência 

de dano para a coletividade. 

 

22. O princípio da eficiência norteia 

essencialmente a prestação de serviços 

públicos à coletividade, sem impactar, 

necessariamente, rotinas e 

procedimentos internos da 

administração. 

Julgue os itens subsecutivos, a respeito dos 

atributos dos atos administrativos. 

23. Em decorrência do atributo da 

tipicidade, quando da prática de ato 

administrativo, devem-se observar 

figuras definidas previamente pela lei, o 

que garante aos administrados maior 

segurança jurídica. 

 

24. A presunção de legitimidade dos atos 

administrativos está relacionada à 

sujeição da administração ao princípio 

da legalidade. 
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25. A imperatividade é atributo 

indissociável dos atos administrativos. 

Julgue o item que se segue, a respeito de 

responsabilidade civil, indenização, dano 

moral e dano material. 

26. O município que for condenado a 

indenizar particular por dano causado 

por servidor público municipal poderá 

cobrar regressivamente do servidor o 

valor da condenação, desde que ele 

tenha agido com dolo ou culpa e na 

qualidade de servidor público 

municipal. 

O Congresso Nacional aprovou uma reforma 

administrativa proposta pelo presidente da 

República que reduziu o número de 

ministérios. Nesse contexto, o Ministério do 

Trabalho e Emprego e o Ministério da 

Previdência Social foram fundidos, 

tornando-se Ministério do Trabalho e 

Previdência Social. A partir dessa situação 

hipotética, julgue o item a seguir. 

27. A fusão do Ministério do Trabalho e 

Emprego com o Ministério da 

Previdência Social mencionada é 

exemplo de concentração 

administrativa. 

Julgue o item seguinte com base nas normas 

de direito administrativo e na 

jurisprudência. 

28. O regime diferenciado de contratações 

públicas aplica-se às licitações e 

contratos built-to-suit, ou de locação 

sob medida, firmados pela 

administração pública. 

Em relação às formas de anulação de atos ou 

contratos administrativos e à perda de 

função pública, julgue os itens a seguir. 

29. Em se tratando de ação de improbidade, 

a perda da função pública é uma sanção 

administrativa decorrente de sentença 

de procedência dos pedidos. 

 

30. A revogação aplica-se a atos praticados 

no exercício da competência 

discricionária. 
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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 C  

02 C 

03 E 

04 E 

05 E 

06 C 

07 E 

08 C 

09 E 

10 C 

11 C 

12 C 

13 E 

14 E 

15 C 

16 E 

17 C 

18 E 

19 C 

20 C 

21 C 

22 E 

23 C 

24 C 

25 E 

26 C 

27 C 

28 C 

29 E 

30 C 
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