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SIMULADO – 150/360 

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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No que se refere às licitações públicas, 

julgue os próximos itens. 

1. Caso uma entidade municipal paraense 

deseje realizar convênio com órgão do 

mesmo estado, ela deve propor plano de 

trabalho, que deverá conter, no 

mínimo, o plano de aplicação dos 

recursos financeiros e o cronograma de 

desembolso. 

 

2. No pregão, os membros da equipe de 

apoio deverão ser, em sua maioria, 

servidores que ocupem cargo efetivo ou 

emprego na administração e que 

pertençam, preferencialmente, ao 

quadro permanente do órgão ou 

entidade responsável pelo evento. 

 

3. Se a obra de reforma de uma escola 

pública for orçada inicialmente em R$ 

150.000, o contrato poderá ser aditado, 

por acréscimo de serviços já existentes 

contratualmente em até R$ 90.000, 

desde que não haja fato anterior que 

repercuta no seu equilíbrio econômico-

financeiro. 

Acerca dos atos administrativos, julgue os 

itens subsequentes. 

4. O ato administrativo somente poderá ser 

realizado de forma válida se o agente 

responsável pela sua elaboração tiver 

poder legal para praticá-lo. 

 

5. Atos administrativos ilegítimos ou ilegais 

podem ser anulados tanto pela própria 

administração quanto pelo poder 

judiciário. 

 

6. O conceito de ato administrativo é 

praticamente o mesmo de ato jurídico, 

diferindo o primeiro do segundo por ser 

aquele uma categoria informada pela 

administração de áreas meio. 

 

7. Motivação, finalidade, competência, 

forma e objeto constituem elementos 

obrigatórios do ato administrativo e 

requisitos de validade da sua prática, de 

modo que a ausência de qualquer um 

desses elementos implica a nulidade do 

ato praticado. 

 

8. A requisição administrativa caracteriza-

se por ser ato administrativo 

autoexecutório, independente de 

autorização judicial e de natureza 

transitória, podendo abranger, além de 

bens móveis e imóveis, serviços 

prestados por particulares. Seu 

pressuposto é o perigo público iminente. 

 

9. Atos administrativos de gestão são atos 

praticados pela administração pública 

como se fosse pessoa privada, o que 

afasta a supremacia que lhe é peculiar 

em relação aos administrados. Atos 

administrativos de império, por sua vez, 

são aqueles praticados de ofício pelos 

agentes públicos e impostos de maneira 

coercitiva aos administrados, os quais 

estão obrigados a obedecer-lhes. 

Acerca das normas para licitações e 

contratos da administração pública, julgue 

os itens subsequentes. 

10. É permitido a qualquer pessoa requisitar 

informações quantitativas de obras e de 

preços unitários de obras executadas 

pela administração pública. 

 

11. As normas de licitação e contratos não 

devem prever tratamento diferenciado 

para favorecer microempresas e 

empresas de pequeno porte. 

 

12. De acordo com a legislação vigente, é 

permitida, conforme o tamanho do 

contrato, a criação de novas 

modalidades de licitação ou a 
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implantação de processos licitatórios 

mistos e adaptados. 

A respeito do controle da administração 

pública, do processo administrativo e da 

licitação, julgue os itens a seguir. 

13. Será nulo o edital de licitação que fixar 

o preço máximo admitido para a 

aquisição de bens comuns. 

 

14. A má-fé do destinatário, quando 

comprovada, afasta a incidência do 

prazo decadencial conferido à 

administração para anular o ato 

administrativo. 

 

15. Caso o ato administrativo apresente 

vício, o Poder Judiciário, quando for 

provocado, poderá anulá-lo, com efeitos 

ex tunc, ou revogá-lo, com efeitos ex 

nunc. 

 

16. A ação de improbidade administrativa é 

instrumento típico para a tutela de 

direito subjetivamente transindividual, 

enquanto o mandado de segurança 

coletivo destina-se a tutelar direitos 

coletivos e individuais homogêneos, 

sendo que, em ambas as ações, há limite 

temporal fixado em lei, para o 

ajuizamento, sob pena de extinção por 

prescrição ou decadência.  

 

17. Qualquer cidadão será parte legítima 

para resguardar judicialmente os bens 

necessários ao desempenho das funções 

públicas ou aqueles merecedores de 

proteção especial em razão de seu valor 

à coletividade, podendo para tanto 

utilizar a ação popular sem ter que, em 

qualquer caso, arcar com as custas 

judiciais e os ônus de sucumbência.  

 

18. A fiscalização da administração pública 

quanto à legalidade, legitimidade e 

economicidade de seus atos será 

exercida pelo Congresso Nacional, 

mediante controle externo, e pelo 

sistema de controle interno de cada 

Poder. Há dever funcional dos 

responsáveis pelo controle interno em 

comunicar qualquer irregularidade ao 

Tribunal de Contas do respectivo ente 

político, sob pena de responsabilidade 

subsidiária. 

Acerca dos servidores públicos, dos poderes 

da administração pública e do regime 

jurídico-administrativo, julgue os itens que 

se segue. 

19. Situação hipotética: O proprietário de 

determinado restaurante recebeu 

notificação na qual constava a 

determinação de que a obra que havia 

sido irregularmente realizada na 

calçada do referido estabelecimento, 

para a colocação de mesas, teria de ser 

demolida. Assertiva: Nesse caso, 

decorrendo o prazo sem cumprimento 

da ordem, a administração poderá 

promover a demolição sob o manto da 

autoexecutoriedade dos atos 

administrativos e do poder de polícia. 

 

20. A supremacia do interesse público sobre 

o interesse particular, embora consista 

em um princípio implícito na 

Constituição Federal de 1988, possui a 

mesma força dos princípios que estão 

explícitos no referido texto, como o 

princípio da moralidade e o princípio da 

legalidade. 

 

21. Situação hipotética: A autoridade 

competente de determinado TCE da 

Federação foi informada de que um dos 

servidores do órgão foi preso em 

flagrante, devido à prática de crime, e 

liberado em seguida para responder ao 

processo em liberdade. Assertiva: Nessa 
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situação, caberá à autoridade aguardar 

o trânsito em julgado da condenação 

para determinar que o servidor seja 

afastado de suas funções. 

Com base no disposto nas Leis n.º 8.666/1993 

e n.º 10.520/2002, julgue os itens que se 

segue. 

22. O instrumento licitatório denominado 

pregão destina-se à aquisição de bens e 

serviços comuns, salvo se o contratante 

for entidade controlada indiretamente 

pela União. 

 

23. A administração deve realizar 

procedimento licitatório para a 

contratação, com terceiros, de 

compras, serviços, obras, alienações e 

permissões, entre outros objetos. 

Em relação ao sistema de registro de preços, 

julgue o item seguinte. 

24. Esse sistema consiste em um conjunto 

de procedimentos para o registro formal 

de preços relativos à prestação de 

serviços e aquisição de bens, para 

contratações futuras, em que as 

empresas, concordando em fornecer nas 

mesmas condições do primeiro 

colocado, disponibilizam os bens e 

serviços a preços e prazos registrados 

em ata específica. 

A respeito da administração direta, indireta 

e fundacional, julgue os itens a seguir. 

25. As autarquias e as empresas públicas 

integram a administração indireta e 

assemelham-se quanto ao modo de 

criação e ao regime jurídico, pois a 

criação de ambas depende de 

autorização legislativa e ambas 

submetem-se tanto ao regime público 

como ao regime privado. 

 

26. Agências reguladoras federais, como a 

Agência Nacional de Energia Elétrica, a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

e a Agência Nacional de Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis, embora 

possuam características especiais 

conferidas pelas leis que as criaram, são 

consideradas autarquias. 

No que concerne às licitações públicas, 

julgue os itens subsecutivos. 

27. No pregão, uma vez declarado o 

licitante vencedor, qualquer pessoa, 

ainda que não tenha participado da 

licitação, tem o direito de manifestar 

motivadamente a intenção de recorrer 

por motivo de nulidade procedimental. 

 

28. As compras feitas pela administração 

pública não poderão ser efetuadas sem 

a adequada caracterização de seu 

objeto e a indicação dos recursos 

orçamentários para seu pagamento, sob 

pena de nulidade do ato e 

responsabilidade de quem lhe tiver dado 

causa. 

 

29. É defeso celebrar convênios e contratos 

de repasse entre órgãos e entidades da 

administração pública federal, hipótese 

em que deverá ser observada a 

realização do instrumento de execução 

descentralizada. 

 

30. A celebração de contratos de prestação 

de serviços com as organizações sociais 

— qualificadas no âmbito das respectivas 

esferas de governo — para o 

desenvolvimento de atividades 

contempladas no contrato de gestão 

constitui hipótese de inexigibilidade de 

licitação. 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.acasadosimulado.com.br 

7       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 150/360 

GABARITO 

Questão Resposta ANOTAÇOES: 

01 E  

02 C 

03 E 

04 C 

05 C 

06 E 

07 E 

08 C 

09 C 

10 C 

11 E 

12 E 

13 E 

14 C 

15 E 

16 C 

17 E 

18 E 

19 C 

20 C 

21 E 

22 E 

23 C 

24 C 

25 E 

26 C 

27 E 

28 C 

29 C 

30 E 
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