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SIMULADO – 210/360 

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 propósito das licitações, dos contratos, 

dos convênios e do sistema de registro de 

preços, julgue o item a seguir com base nas 

orientações normativas da AGU. 

1. Se, em procedimento licitatório na 

modalidade convite deflagrado pela 

União, não se apresentarem 

interessados, e se esse procedimento 

não puder ser repetido sem prejuízo 

para a administração, ele poderá ser 

dispensado, mantidas, nesse caso, todas 

as condições preestabelecidas. 

Com relação ao controle da administração 

pública e à responsabilidade patrimonial do 

Estado, julgue o seguinte item. 

2. Situação hipotética: Um veículo oficial 

da AGU, conduzido por servidor desse 

órgão público, passou por um semáforo 

com sinal vermelho e colidiu com um 

veículo particular que trafegava pela 

contramão. Assertiva: Nessa situação, 

como o Brasil adota a teoria da 

responsabilidade objetiva, existirá a 

responsabilização indenizatória integral 

do Estado, visto que, na esfera 

administrativa, a culpa concorrente 

elide apenas parcialmente a 

responsabilização do servidor. 

A respeito da licitação e dos contratos 

administrativos, julgue o item subsecutivo. 

3. É lícito à administração pública reter 

pagamentos à empresa que, contratada 

administrativamente por meio de 

licitação, passe, no curso da execução 

contratual, a situação de irregularidade 

fiscal. 

 

4. A nulidade de contrato administrativo 

por ausência prévia de licitação gera, 

para o contratado de boa-fé, direito a 

indenização pelos serviços por ele 

prestados. 

 

5. A caducidade do contrato de concessão 

acarreta a reversão ao poder 

concedente, mediante indenização ao 

concessionário, de todos os bens 

necessários à continuidade do serviço 

público. 

 

6. A exigência de prévia experiência em 

serviços de natureza similar como 

requisito para demonstração de 

qualificação técnica, na fase de 

habilitação em procedimento de 

licitação, vulnera a isonomia, a 

impessoalidade e o julgamento 

objetivo, elementos basilares do 

certame. 

Com referência à adoção de critérios de 

sustentabilidade nas licitações e 

contratações sustentáveis no âmbito da 

administração pública, julgue o item a 

seguir. 

7. A administração pública poderá exigir, 

no instrumento convocatório para a 

aquisição de bens, que estes sejam 

constituídos por material reciclado, 

atóxico ou biodegradável, entre outros 

critérios de sustentabilidade. 

 

8. As licitações realizadas pelo STJ devem 

estabelecer critérios de preferência 

para as propostas que impliquem maior 

economia de recursos naturais e a 

redução da emissão de gases de efeito 

estufa. 

A respeito da administração pública direta e 

indireta e de atos administrativos, julgue o 

item a seguir. 

9. É defesa aos Poderes Judiciário e 

Legislativo a criação de entidades da 

administração indireta, como autarquias 

e fundações públicas. 

 



 

www.acasadosimulado.com.br 

4       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 210/360 

10. A atividade administrativa pode ser 

prestada de forma centralizada, em que 

um único órgão desempenha as funções 

administrativas do ente político. 

 

11. Em regra, o silêncio da administração 

pública, na seara do direito público, não 

é um ato, mas um fato administrativo. 

Julgue o item a seguir, referente a institutos 

diversos do direito administrativo. 

12. A aplicação retroativa de nova 

interpretação dada a norma 

administrativa é admitida no processo 

administrativo. 

 

13. A recondução é o retorno do servidor 

estável ao cargo anteriormente ocupado 

em decorrência de inabilitação em 

estágio probatório relativo a outro 

cargo. 

 

14. O objetivo da licitação pública é 

escolher a proposta mais vantajosa para 

o futuro contrato e fazer prevalecer o 

princípio da isonomia, visando à 

promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável. 

Com relação ao desenvolvimento sustentável 

no âmbito das licitações e contratações da 

administração pública, julgue o item que se 

segue. 

15. Embora vise garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, o 

processo licitatório poderá, 

excepcionalmente, priorizar a proposta 

que promova em maior grau o 

desenvolvimento sustentável, em 

detrimento da proposta mais vantajosa. 

Julgue o item a seguir, acerca dos conceitos 

de Estado, governo e administração pública. 

16. A Presidência da República integra a 

administração pública federal direta. 

 

17. Em seu sentido subjetivo, a 

administração pública restringe-se ao 

conjunto de órgãos e agentes públicos 

do Poder Executivo que exercem a 

função administrativa. 

 

Julgue o item seguinte, acerca do direito 

administrativo e da prática dos atos 

administrativos. 

18. O decreto é ato administrativo que pode 

ser praticado tanto pelo chefe do Poder 

Executivo quanto pelos presidentes dos 

tribunais superiores. 

 

19. A homologação de um certame 

licitatório, seguida da adjudicação do 

objeto licitado ao futuro contratado, 

não é classificada como um ato 

administrativo, por ter caráter 

meramente cogente. 

 

20. Conceitualmente, é correto considerar 

que o direito administrativo abarca um 

conjunto de normas jurídicas de direito 

público que disciplina as atividades 

administrativas necessárias à realização 

dos direitos fundamentais da 

coletividade. 

Tendo em vista que, no Brasil, o Estado é 

responsável pelos atos praticados por seus 

agentes, julgue o próximo item, a respeito 

da responsabilidade civil do Estado. 

21. A responsabilidade objetiva do Estado 

por danos causados a terceiros tem 

sustentação na teoria da culpa 

administrativa. 

 

22. A responsabilidade civil do Estado por 

atos jurisdicionais vem sendo aceita, 

segundo a jurisprudência do STF, em 
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caso de comprovada falta objetiva na 

prestação judiciária. 

Julgue o item subsecutivo, que tratam das 

características dos contratos 

administrativos. 

23. Nos contratos administrativos, dada a 

prevalência do interesse público sobre o 

privado, a administração pública ocupa 

posição privilegiada em relação ao 

particular, gozando de algumas 

prerrogativas que lhe são atribuídas por 

lei. 

 

24. Contratos públicos são celebrados em 

caráter intuitu personae, sendo, em 

regra, vedada a subcontratação. 

 

25. No âmbito dos contratos públicos, assim 

como ocorre na esfera civil, a 

contratação do particular poderá ser 

feita verbalmente, não havendo 

necessidade de se formalizar a relação 

por meio de contrato administrativo. 

Julgue o seguinte item, referente a 

licitações, pregão e sistema de registro de 

preços. 

26. As entidades federais não participantes 

do sistema de registro de preços 

poderão aderir à ata de registro de 

preços de outros entes da Federação, 

desde que devidamente justificada a 

vantagem e mediante anuência do órgão 

gerenciador, cabendo ao fornecedor 

beneficiário da ata, observadas as 

condições nela estabelecidas, aceitar ou 

não a adesão. 

 

27. A impessoalidade é princípio que norteia 

a administração e está intimamente 

afeta às licitações públicas. 

 

28. Diferentemente dos demais 

procedimentos licitatórios, o 

procedimento do pregão implica, 

inicialmente, a disputa de lances para a 

ulterior análise dos requisitos 

necessários à habilitação da empresa 

licitante, procedendo-se à análise 

conforme a ordem de classificação. 

 

29. Devido ao fato de o pregão ser utilizado 

para a contratação de bens e serviços 

comuns, o critério empregado para a 

escolha do vencedor poderá ser o de 

menor preço ou técnica e preço. 

 

30. Por não haver margem para autotutela 

na licitação, somente decisão judicial 

com trânsito em julgado poderá validar 

a decisão administrativa que anular o 

certame licitatório. 
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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 E 

04 C 

05 C 

06 E 

07 C 

08 C 

09 E 

10 C 

11 C 

12 E 

13 C 

14 C 

15 E 

16 C 

17 E 

18 E 

19 E 

20 C 

21 E 

22 C 

23 C 

24 C 

25 E 

26 E 

27 C 

28 C 

29 E 

30 E 
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