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SIMULADO – 54/360 

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 o item a seguir, relativo ao regime 

jurídico dos servidores públicos civis da 

União, às carreiras dos servidores do Poder 

Judiciário da União e à responsabilidade 

civil do Estado. 

1. Um servidor público federal que, no 

exercício de sua função, causar dano a 

terceiros poderá ser demandado 

diretamente pela vítima em ação 

indenizatória. 

A respeito do direito administrativo, dos 

atos administrativos e dos agentes públicos 

e seu regime, julgue os itens 2 a 4. 

2. No direito brasileiro, constitui objeto do 

direito administrativo a 

responsabilidade civil das pessoas 

jurídicas que causam danos à 

administração. 

 

3. A imperatividade é o atributo pelo qual 

o ato administrativo é presumido 

verídico até que haja prova contrária à 

sua veracidade. 

 

4. A licença consiste em um ato 

administrativo unilateral e 

discricionário. 

A respeito dos poderes administrativos, da 

contratação com a administração pública e 

do processo administrativo — Lei n.º 

9.784/1999 -, julgue os itens 5 a 9. 

5. Realizado pregão eletrônico por meio de 

sistema de registro de preços, a 

contratação do objeto será efetivada 

quando melhor convier aos órgãos 

integrantes da ata. 

 

6. Situação hipotética: O Poder Legislativo 

sustou decreto editado pelo presidente 

da República, sob o entendimento de 

que houve exorbitância do poder 

regulamentar. Assertiva: Nesse caso, o 

Poder Legislativo agiu errado, haja vista 

que a competência para sustar atos do 

Poder Executivo é exercida pelo Poder 

Judiciário, mediante provocação. 

 

7. A contratação de prestação de serviços 

de manutenção predial está dentro da 

esfera do poder discricionário da 

administração. 

 

8. Será inexigível a licitação, caso os 

agentes administrativos com 

competência técnica para tanto 

concluam que a característica de 

determinado objeto atende melhor ao 

interesse público.  

 

9. A desistência do interessado quanto a 

pedido formulado à administração 

pública impede o prosseguimento do 

processo. 

Acerca do acesso à informação e da licitação 

administrativa, julgue o item que se segue. 

10. Nas hipóteses de contratação direta por 

dispensa ou por inexigibilidade de 

licitação, caso se comprove 

superfaturamento, o fornecedor ou o 

prestador de serviços e o agente público 

responsável pelo ato responderão, de 

forma solidária, pelo dano causado à 

fazenda pública. 

Acerca do direito administrativo, dos atos 

administrativos e dos agentes públicos, 

julgue o item a seguir. 

11. Em razão do princípio da tipicidade, é 

vedado à administração celebrar 

contratos inominados. 

A respeito dos princípios da administração 

pública, de noções de organização 

administrativa e da administração direta e 

indireta, julgue os itens 12 a 16. 
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12. As autarquias são pessoas jurídicas 

criadas por lei e possuem liberdade 

administrativa, não sendo subordinadas 

a órgãos estatais. 

 

13. A descentralização administrativa 

consiste na distribuição interna de 

competências agrupadas em unidades 

individualizadas. 

 

14. O princípio da impessoalidade está 

diretamente relacionado à obrigação de 

que a autoridade pública não dispense 

os preceitos éticos, os quais devem estar 

presentes em sua conduta. 

 

15. Embora não estejam previstos 

expressamente na Constituição vigente, 

os princípios da indisponibilidade, da 

razoabilidade e da segurança jurídica 

devem orientar a atividade da 

administração pública. 

 

16. A competência pública conferida para o 

exercício das atribuições dos agentes 

públicos é intransferível, mas 

renunciável a qualquer tempo. 

A respeito dos poderes administrativos, de 

licitações e contratos e do processo 

administrativo, julgue os itens 17 a 20. 

17. Por lei, permite-se que a contratação de 

serviços de limpeza ocorra mediante 

pregão, desde que atestado que os 

padrões de desempenho e qualidade 

desses serviços possam ser 

objetivamente definidos pelo edital, por 

meio de especificações usuais no 

mercado. 

 

18. Na hipótese de rescisão de contrato 

administrativo de execução de obra, 

estando esta inacabada, a lei permite 

que outro prestador de serviços seja 

contratado mediante dispensa de 

licitação. 

 

19. A fim de evitar a anulação de processo 

administrativo, em regra, deverá ser 

exigido que os documentos juntados aos 

autos tenham firmas reconhecidas. 

 

20. Embora o poder de polícia da 

administração seja coercitivo, o uso da 

força para o cumprimento de seus atos 

demanda decisão judicial. 

João, servidor público civil, motorista do 

Exército brasileiro, enquanto conduzia 

veículo oficial, no exercício da sua função, 

colidiu com o automóvel de Maria, que não 

possui qualquer vínculo com o poder público. 

Após a devida apuração, ficou provado que 

os dois condutores agiram com culpa. 

A partir dessa situação hipotética e 

considerando a doutrina majoritária 

referente à responsabilidade civil do Estado, 

julgue os itens 21 e 22. 

21. A União tem direito de regresso em face 

de João, considerando que, no caso, a 

responsabilidade do agente público é 

subjetiva. 

 

22. A culpa concorrente da vítima exclui a 

responsabilidade da União para a 

reparação de danos sofridos por Maria. 

Considerando o disposto na Lei n.º 

8.666/1993, julgue os itens 23 e 24, a 

respeito da licitação e dos contratos 

administrativos. 

23. A duração dos contratos administrativos 

de prestação de serviços executados de 

forma contínua é limitada à vigência dos 

respectivos créditos orçamentários. 

 

24. É possível que a administração pública 

autorize o início da execução de obra 
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contratada antes da aprovação do 

respectivo projeto executivo, desde que 

o projeto básico já tenha sido aprovado. 

Considerando a doutrina majoritária, julgue 

os itens 25 a 27, referente ao poder 

administrativo, à organização 

administrativa federal e aos princípios 

básicos da administração pública. 

25. De acordo com o princípio da 

autoexecutoriedade, os atos 

administrativos podem ser aplicados 

pela própria administração pública, de 

forma coativa, sem a necessidade de 

prévio consentimento do Poder 

Judiciário. 

 

26. No exercício do poder regulamentar, o 

Poder Executivo pode editar 

regulamentos autônomos de 

organização administrativa, desde que 

esses não impliquem aumento de 

despesa nem criação ou extinção de 

órgãos públicos. 

 

27. Quando criadas como autarquias de 

regime especial, as agências 

reguladoras integram a administração 

direta. 

Conforme a Lei de Improbidade 

Administrativa — Lei n.º 8.429/1992 — 

28. se um agente público regularmente 

processado e condenado por ter causado 

lesão ao patrimônio público vier a 

falecer antes de submeter-se às 

penalidades que lhe tiverem sido 

impostas, estas não poderão afetar os 

seus sucessores, tampouco atingir a 

herança. 

Em relação à organização administrativa e à 

licitação administrativa, julgue os itens 29 e 

30.  

29. Ao contratar serviços ou obras visando à 

promoção de baixo impacto sobre 

recursos naturais, a administração 

pública atende ao princípio do 

desenvolvimento nacional sustentável. 

 

30. Por ser dotada de personalidade jurídica 

de direito público e integrar a 

administração pública indireta, a 

empresa pública não pode explorar 

atividade econômica. 
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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 C 

03 E 

04 E 

05 C 

06 E 

07 C 

08 E 

09 E 

10 C 

11 E 

12 C 

13 E 

14 E 

15 C 

16 E 

17 C 

18 C 

19 E 

20 E 

21 C 

22 E 

23 E 

24 C 

25 C 

26 C 

27 E 

28 E 

29 C 

30 E 
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