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SIMULADO – 60/360 

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 do acesso à informação, dos 

servidores públicos e do processo 

administrativo no âmbito federal, julgue os 

itens 1 e 2. 

1. Se sofrer um acidente que o leve à 

incapacidade física, o servidor público 

federal poderá ser readaptado em cargo 

de atribuições e responsabilidades 

compatíveis com as suas limitações, 

ficando em disponibilidade até a 

vacância do cargo adequado. 

 

2. Caso edite ato administrativo que 

remova, de ofício, um servidor público 

federal e, posteriormente, pretenda 

revogar esse ato administrativo, a 

autoridade pública deverá explicitar os 

motivos de sua segunda decisão, com a 

indicação dos fatos e dos fundamentos 

jurídicos. 

Considerando os conceitos da administração 

pública, o direito administrativo brasileiro e 

o regime jurídico de direito público, julgue 

os itens 3 a 5.  

3. O direito administrativo e os ramos do 

direito privado podem apresentar 

soluções diversas para situações 

aparentemente semelhantes.  

 

4. Em sentido subjetivo, a administração 

pública compreende órgãos e agentes 

públicos e pessoas jurídicas públicas e 

privadas encarregadas de exercer a 

função administrativa da atividade 

estatal. 

 

5. O regime de direito público é regido 

pela autonomia na escolha dos valores a 

realizar e pela disponibilidade dos 

interesses em conflito. 

No que concerne aos poderes e deveres da 

administração pública e aos princípios que 

regem o regime jurídico-administrativo, 

julgue os itens 6 a 8. 

6. A objetividade no atendimento do 

interesse público e a vedação à 

promoção pessoal de autoridades são 

exemplos da aplicação do princípio 

constitucional da impessoalidade. 

 

7. O poder hierárquico está relacionado à 

apuração de infrações e à aplicação de 

penalidades aos servidores públicos, ao 

passo que o poder disciplinar se vincula 

às sanções impostas a particulares. 

 

8. Em razão do princípio do interesse 

público, não é possível que o poder 

público atenda aos interesses privados 

não estatais. 

No que concerne às regras acerca da 

organização do poder público e à delegação 

de serviços públicos, julgue os itens 9 a 12. 

9. Na concessão de serviço público, o 

poder concedente pode outorgar à 

concessionária poderes para promover 

as desapropriações necessárias, 

cabendo à concessionária, nesse caso, o 

pagamento de eventuais indenizações 

devidas. 

 

10. A concessão é feita a título precário; a 

permissão é contratada por prazo 

determinado. 

 

11. As organizações da sociedade civil de 

interesse público têm natureza jurídica 

de autarquias públicas. 

 

12. Significativa distinção entre a 

descentralização e a desconcentração 

está no fato de que a primeira pressupõe 

a transferência de atribuições entre 

pessoas jurídicas distintas, ao passo que 

a segunda se refere a uma única pessoa 

jurídica. 
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A respeito da responsabilidade civil do 

Estado e dos seus agentes públicos, julgue os 

itens 13 e 14.  

13. Nos casos de ato de improbidade 

administrativa que resulte em lesão ao 

patrimônio público, o agente público 

responsável pelo ato omissivo ímprobo 

somente terá de ressarcir o erário se o 

ato for doloso. 

 

14. Em se tratando de comportamento 

comissivo, não haverá responsabilidade 

extracontratual do Estado se o ato 

relacionado tiver sido lícito. 

Com relação aos atos administrativos, julgue 

os itens 15 e 16. 

15. Um exemplo de convalidação de um ato 

administrativo é o saneamento do vício 

de competência por meio da ratificação 

do ato pela autoridade competente. 

 

16. A expressão ato administrativo, por 

incluir não só os atos praticados no 

exercício da função administrativa, mas 

também os atos de direito privado 

praticados pelo poder público, tem 

sentido mais amplo que a expressão ato 

da administração. 

Com relação à classificação da Constituição 

Federal de 1988, ao controle de 

constitucionalidade e à atividade 

administrativa do Estado brasileiro, julgue 

(C ou E) o item que se segue. 

17. O controle de legalidade dos atos 

administrativos, que verifica a 

compatibilidade formal do ato com a 

legislação infraconstitucional, pode ser 

exercido tanto no âmbito interno, por 

meio da autotutela administrativa, 

quanto externo, pelos órgãos do Poder 

Judiciário. 

Com relação à Lei n.º 9.784/1999, julgue os 

itens 18 a 21. 

18. A Lei n.º 9.784/1999 é aplicável na 

tramitação de expedientes processuais 

dentro da Administração Pública 

Federal, inclusive no âmbito dos 

Poderes Legislativo e Judiciário.  

 

19. O processo administrativo federal deve 

observar os princípios da legalidade, da 

finalidade, da motivação, da 

razoabilidade, da proporcionalidade, da 

moralidade, da ampla defesa, do 

contraditório, da segurança jurídica, do 

interesse público e da eficiência. 

 

20. Incide no processo administrativo a 

tutela cautelar, em consonância com o 

princípio geral de cautela, que é 

apropriado a qualquer modelo 

processual. 

 

21. Concluída a instrução de processo 

administrativo, a Administração terá o 

prazo de até trinta dias para decidir, 

salvo prorrogação por igual período 

expressamente motivada. 

No que diz respeito ao poder hierárquico e 

disciplinar, julgue os itens 22 e 23. 

22. As prerrogativas exercidas pelo superior 

sobre seus subordinados, de dar ordens, 

fiscalizar, controlar, aplicar sanções, 

delegar e avocar competências, 

decorrem do poder hierárquico.  

 

23. Suponha-se que um servidor público 

cometa uma infração administrativa 

durante o exercício de sua função. Nesse 

caso, o poder disciplinar possibilitará à 

Administração Pública punir as infrações 

funcionais desse servidor. 

A respeito da responsabilidade civil do 

Estado, julgue os itens 24 a 26. 
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24. As pessoas jurídicas de direito público e 

de direito privado prestadoras de 

serviços públicos responderão pelos 

danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, 

assegurado o direito de regresso contra 

o responsável nos casos de dolo ou 

culpa. 

 

25. Considere-se que, após fortes chuvas, 

tenha havido alagamento das ruas, 

comprovadamente pela má prestação do 

serviço de esgoto e escoamento de 

águas por parte do Estado, gerando 

danos patrimoniais e à saúde de uma 

parcela da população. Nesse caso, o 

Estado não poderá ser responsabilizado, 

pois as chuvas são consideradas como 

eventos da natureza, eximindo o Estado 

de qualquer responsabilidade.  

 

26. As empresas públicas e as sociedades de 

economia mista que se dediquem à 

exploração da atividade econômica 

estarão sujeitas à responsabilidade 

subjetiva comum do Direito Civil. 

No que se refere a serviços públicos, julgue 

os itens 27 a 30. 

27. Os serviços públicos podem ser uti 

singuli, ou individuais, e uti universi, ou 

gerais. Os uti singuli são os serviços que 

não podem ser divididos em sua 

utilização, como, por exemplo, a 

energia domiciliar, em que não se sabe 

quanto cada usuário utilizou do serviço; 

e os uti universi são os serviços 

prestados a toda a coletividade, como, 

por exemplo, a pavimentação de ruas, 

em que o poder público pode 

individualizar a utilização.  

 

28. Para serem executados, os serviços 

públicos não necessitam de uma 

disciplina normativa que os 

regulamente, pois não é necessário 

verificar como serão prestados.  

 

29. Toda concessão ou permissão de serviço 

público pressupõe a prestação de 

serviço adequado ao pleno atendimento 

dos usuários. 

 

30. Uma forma de extinção da concessão de 

serviço público fundada em razões de 

ordem administrativa é a encampação. 

Essa forma de extinção consiste na 

retomada do serviço pelo poder 

concedente durante o prazo da 

concessão por motivo de interesse 

público, mediante lei autorizativa 

específica e após prévio pagamento da 

indenização, na forma dos artigos 35, 

inciso II, e 37 da Lei n.º 8.987/1995. 
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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  
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GABARITO 

Questão Resposta ANOTAÇOES: 

01 E  

02 C 

03 C 

04 C 

05 E 

06 C 

07 E 

08 E 

09 C 

10 E 

11 E 

12 C 

13 E 

14 E 

15 C 

16 E 

17 C 

18 C 

19 C 

20 C 

21 C 

22 C 

23 C 

24 C 

25 E 

26 C 

27 E 

28 E 

29 C 

30 C 
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