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SIMULADO – 174/360 

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 de ato administrativo e de 

procedimento de licitação, julgue os itens 

seguintes.  

1. No caso de dispensa de licitação, 

ocorrerá a contratação direta e, 

portanto, não será necessário justificar 

o preço pago. 

 

2. Caso seja necessário, a administração 

pública poderá revogar ato 

administrativo válido e legítimo. 

Com referência ao edital de licitação para 

compras no setor público, julgue o item 

subsequente. 

3. Até o dia útil imediatamente anterior à 

data de recebimento das propostas, os 

órgãos integrantes do sistema de 

controle interno poderão solicitar, para 

exame, cópia do edital de licitação. 

A respeito da centralização, 

descentralização, concentração e 

desconcentração e da organização 

administrativa da União, julgue os itens 

subsequentes. 

4. A desconcentração de serviços é 

caracterizada pelas situações em que o 

poder público cria, por meio de lei, uma 

pessoa jurídica e a ela atribui a 

execução de determinado serviço. 

5. Se determinada atribuição 

administrativa for outorgada a órgão 

público por meio de uma composição 

hierárquica da mesma pessoa jurídica, 

em uma relação de coordenação e 

subordinação entre os entes, esse fato 

corresponderá a uma centralização. 

Acerca da gestão de contratos, julgue os 

itens subsecutivos. 

6. Considere que seja necessário 

estabelecer parceria entre um 

município e outro ente da Federação, 

para juntos promoverem, em matéria 

tributária, a mútua assistência para 

fiscalização de tributos respectivos e 

permuta de informações. Nessa 

situação, é correta a realização de um 

convênio entre as partes, já que, nos 

convênios, os objetivos dos entes 

participantes devem ser comuns. 

 

7. Órgãos e entidades públicos, tanto da 

administração direta quanto da 

indireta, podem aumentar a sua 

autonomia gerencial, orçamentária e 

financeira mediante contratos firmados, 

conforme previsão legal. 

 

8. Faculta-se ao poder público, nos 

contratos de gestão, o estabelecimento 

de metas de desempenho para o 

aumento da eficiência do ente 

contratante. 

As modalidades de licitação previstas em lei 

incluem a concorrência, a tomada de preços, 

o convite, o concurso, o leilão, o pregão e o 

regime diferenciado de contratação. A 

legislação prevê também situações de 

dispensa e de inexigibilidade de licitação. A 

respeito desse assunto, julgue os itens 

seguintes. 

9. No pregão para aquisição de bens e 

serviços comuns relativos à área de 

saúde, se o quantitativo total estimado 

para fornecimento não for possível de 

ser atendido pelo único licitante 

vencedor, poderão ser convocados 

outros licitantes para o alcance da 

totalidade do quantitativo, 

independentemente da ordem de 

classificação, desde que os referidos 

licitantes aceitem praticar o mesmo 

preço da proposta vencedora. 

 

10. Situação hipotética: O poder público, 

por meio de análises de indicadores de 
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qualidade definidos em contrato com 

determinada concessionária de serviços 

públicos, identificou má gestão e 

deficiência na prestação de serviços 

para os quais a referida empresa foi 

contratada. Assertiva: Nessa situação, o 

poder concedente poderá declarar a 

caducidade como forma de extinção da 

concessão. 

 

11. Situação hipotética: A Defensoria 

Pública da União, interessada em 

adquirir determinados bens, abriu 

processo licitatório cujo resultado foi 

licitação deserta. Assertiva: Nessa 

situação, se for comprovado que a 

realização de outro processo licitatório 

causará prejuízos à administração, o 

órgão poderá adquirir os bens por meio 

de dispensa de licitação, desde que 

mantenha todas as condições constantes 

do instrumento convocatório inicial. 

 

12. Se o governo de determinado estado da 

Federação construir imóveis residenciais 

destinados a programa habitacional de 

interesse social, a venda desses imóveis 

às pessoas cadastradas no programa 

deverá ser realizada com base nos 

dispositivos da inexigibilidade, já que, 

nesse caso, a licitação é inviável. 

Acerca da organização administrativa da 

União, da organização e da responsabilidade 

civil do Estado, bem como do exercício do 

poder de polícia administrativa, julgue os 

itens que se segue. 

13. Situação hipotética: Considere que uma 

pessoa jurídica de direito público tenha 

sido responsabilizada pelo dano causado 

a terceiros por um dos seus servidores 

públicos. Assertiva: Nessa situação, o 

direito de regresso poderá ser exercido 

contra esse servidor ainda que não seja 

comprovada a ocorrência de dolo ou 

culpa. 

 

14. A edição de ato normativo constitui 

exemplo do exercício do poder de 

polícia pela administração pública. 

 

15. A repartição do poder estatal em 

funções — legislativa, executiva e 

jurisdicional — não descaracteriza a sua 

unicidade e indivisibilidade. 

Uma autarquia federal, desejando comprar 

um bem imóvel — não enquadrado nas 

hipóteses em que a licitação é dispensada, 

dispensável ou inexigível — com valor de 

contratação estimado em R$ 50.000,00, 

efetuou licitação na modalidade 

concorrência. 

Considerando a situação descrita, julgue os 

itens a seguir, acerca da organização 

administrativa da União, das licitações e 

contratos administrativos e do disposto na 

Lei n.º 8.112/1990. 

16. Em virtude do valor de contratação 

estimado, se cumpridas as exigências 

legais, seria permitida a realização da 

licitação sob a modalidade convite. 

 

17. É prerrogativa da referida autarquia, 

que certamente foi criada por meio de 

lei específica, a impenhorabilidade dos 

seus bens. 

 

18. Servidor público efetivo da referida 

autarquia federal que, no curso do 

processo licitatório, recusasse fé a 

documento público regularmente 

apresentado por um dos licitantes não 

estaria sujeito a sanção administrativa 

prevista na Lei n.º 8.112/1990, uma vez 

que servidores de autarquias submetem-

se a regime jurídico próprio. 

 



 

www.acasadosimulado.com.br 

5       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 174/360 

19. Os requisitos para a realização da 

referida compra incluem a adequada 

caracterização do seu objeto e a 

indicação dos recursos orçamentários 

para o seu pagamento. 

Em relação à administração pública direta e 

indireta e às funções administrativas, julgue 

os itens a seguir. 

20. A criação de autarquia federal depende 

de edição de lei complementar. 

 

21. Em regra, as sociedades de economia 

mista devem realizar concurso público 

para contratar empregados. 

 

22. A função administrativa é exclusiva do 

Poder Executivo, não sendo possível seu 

exercício pelos outros poderes da 

República. 

 

23. A aplicação da lei pelo Poder Executivo, 

no exercício da função administrativa, 

depende de provocação do interessado, 

sendo vedada a aplicação de ofício. 

 

24. A administração pública em sentido 

formal, orgânico ou subjetivo, 

compreende o conjunto de entidades, 

órgãos e agentes públicos no exercício 

da função administrativa. Em sentido 

objetivo, material ou funcional, abrange 

um conjunto de funções ou atividades 

que objetivam realizar o interesse 

público. 

No que se refere aos poderes da 

administração pública e aos serviços 

públicos, julgue os itens subsecutivos. 

25. Os serviços públicos gerais são 

indivisíveis, sendo prestados a toda a 

coletividade, sem destinatários 

determinados ou individualizados. 

 

26. O poder de polícia, decorrente da 

supremacia geral do interesse público, 

permite que a administração pública 

condicione ou restrinja o exercício de 

atividades, o uso e gozo de bens e 

direitos pelos particulares, em nome do 

interesse público. 

 

27. Configura-se desvio de poder ou de 

finalidade quando o agente atua fora 

dos limites de suas atribuições, ou seja, 

no caso de realizar ato administrativo 

não incluído no âmbito de sua 

competência. 

A respeito da responsabilidade civil do 

Estado e das licitações, julgue os itens 

subsequentes. 

28. A exigência de processo licitatório para 

a contratação aplica-se apenas às 

pessoas jurídicas de direito público. 

 

29. Para a configuração da responsabilidade 

objetiva do Estado, é necessária a 

demonstração de culpa ou dolo do 

agente público. 

 

30. A responsabilidade do Estado inclui o 

dever de indenizar as vítimas quando de 

ação ou omissão, ainda que lícita, 

resultar-lhes danos. 
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FOLHA DE RESPOSTAS 

ANOTAÇOES: Questão Resposta 

 01  

02  

03  
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06  
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09  
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11  

12  

13  
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15  
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17  

18  
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GABARITO 

Questão Resposta ANOTAÇOES: 

01 E  

02 C 

03 C 

04 E 

05 E 

06 C 

07 C 

08 E 

09 E 

10 C 

11 C 

12 E 

13 E 

14 C 

15 C 

16 E 

17 C 

18 E 

19 C 

20 E 

21 C 

22 E 

23 E 

24 C 

25 C 

26 C 

27 E 

28 E 

29 E 

30 C 

 

 

 



 

www.acasadosimulado.com.br 

8       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 174/360 

 


