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SIMULADO – 66/360 

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 abuso de poder, julgue os itens 1 a 

4. 

1. O abuso de poder divide-se em excesso 

de poder e desvio de poder.  

 

2. O excesso de poder ocorre quando o 

agente público atua nos limites de sua 

competência, mas com finalidade 

diversa da que a lei determina.  

 

3. Ao se verificar o abuso de poder por 

parte de um agente público, a 

invalidação do ato praticado poderá ser 

realizada apenas na esfera 

administrativa.  

 

4. Todo abuso de poder configura 

ilegalidade, assim como toda ilegalidade 

configura abuso de poder. 

Durante uma operação de fiscalização, um 

agente público, no exercício regular de suas 

funções, verificou uma série de 

irregularidades em determinado 

estabelecimento, além da resistência física, 

por parte dos proprietários, para impedir o 

trabalho de fiscalização. 

Considerando essa situação hipotética, 

julgue os itens 5 a 8 a respeito do poder 

administrativo de polícia.  

5. A polícia administrativa pode atuar de 

forma preventiva e repressiva, mas não 

pode realizar fiscalização, sendo essa 

atividade restrita à polícia judiciária.  

 

6. A autoexecutoriedade é um dos 

atributos do poder de polícia que 

permite que o agente público utilize a 

força se necessário.  

 

7. A discricionariedade não é um atributo 

do poder de polícia, o que impede o 

agente público de ter liberdade para 

agir de acordo com os limites da lei.  

 

8. Em se constatando irregularidades, o 

agente público poderá aplicar multa 

administrativa mediante lavratura de 

auto de infração. Contudo, por ser um 

ato administrativo, não caberá ao 

autuado o direito de apresentar defesa 

e recorrer da autuação. 

 

9. As situações particulares que possam 

afetar os interesses da coletividade 

permitirão à Administração Pública 

exercer o poder de polícia.   

Julgue os itens 10 a 12 com relação a agentes 

públicos.  

10. Considera-se como agente público todo 

aquele que exerça, ainda que 

transitoriamente ou sem remuneração, 

por eleição, nomeação, designação, 

contratação ou qualquer outra forma de 

investidura ou vínculo, mandato, cargo, 

emprego ou função nas entidades da 

administração direta, indireta ou 

fundacional de qualquer dos Poderes da 

União, dos estados, do Distrito Federal, 

dos municípios ou dos Territórios.  

 

11. Os agentes políticos não possuem 

vinculação com o Estado e 

desempenham funções que não 

interferem nas diretrizes do País.  

 

12. Os mesários eleitorais, os jurados 

convocados pela justiça para o tribunal 

de júri e os membros dos conselhos 

tutelares criados pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente não poderão 

ser considerados como agentes públicos, 

já que não prestaram concurso público 

para desempenhar essas funções. 

A respeito da organização administrativa da 

União, julgue os itens 13 a 16. 
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13. As entidades políticas são pessoas 

jurídicas sem autonomia política que 

compõem a Federação brasileira. 

Possuem capacidade de auto-

organização e de editar leis contrárias à 

CF.  

 

14. As entidades administrativas são pessoas 

jurídicas que integram a administração 

pública indireta sem dispor de 

autonomia política.  

 

15. A execução das atividades da 

Administração Federal deverá ser 

amplamente descentralizada, o que 

ocorre quando o Estado executa suas 

tarefas diretamente por meio dos órgãos 

e agentes integrantes da administração 

direta.  

 

16. As empresas públicas e as autarquias 

integram a administração pública 

indireta. 

No que se refere à organização e aos Poderes 

do Estado, julgue os itens 17 e 18.  

17. A função típica do Poder Executivo é a 

administrativa, que implementa o que a 

lei determina, visando ao interesse 

público e atendendo necessidades da 

população, como saúde, educação e 

cultura.  

 

18. Suponha-se que o presidente de uma 

autarquia federal edite normas para 

fiscalização e controle das atividades 

dos profissionais a ela vinculados. A 

elaboração de normas, por parte da 

autarquia, configura desempenho de 

função típica do Poder Executivo. 

Acerca dos princípios da Administração 

Pública, julgue os itens 19  a 21.  

19. O princípio da moralidade é a exigência 

de atuação ética dos agentes da 

Administração Pública. Contudo, por ser 

a moralidade algo subjetivo, em que 

cada um tem uma definição do que é 

moral e imoral, caso esse princípio não 

seja observado, não acarretará 

consequência jurídica.  

 

20. Considere-se que o secretário de saúde 

de um município decida instalar 

televisores, com dinheiro público, nas 

salas de espera do hospital público e que 

a programação exibida nos televisores 

se limite a exibir vídeos do próprio 

secretário realizando promoção pessoal. 

Nesse caso, há violação ao princípio da 

impessoalidade, já que esse princípio 

veda ao agente público realizar 

promoções pessoais às custas da 

Administração Pública.  

 

21. Os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade devem ser 

observados pelo agente público que 

atue como fiscal, já que esses princípios 

apresentam importante papel no 

controle de atos discricionários que 

impliquem sanções administrativas. 

Julgue os itens 22 a 25 à luz do Decreto n.º 

5.450/2005.  

22. O pregão eletrônico, a despeito de ser 

uma modalidade de licitação do tipo 

menor preço, também deverá levar em 

consideração, entre outros aspectos, os 

prazos para execução do contrato e do 

fornecimento, as especificações 

técnicas e os parâmetros mínimos de 

desempenho e de qualidade. 

 

23. A designação do pregoeiro, para efeitos 

de atender aos princípios da licitação, 

não poderá recair em servidor do 

próprio órgão que promova a licitação. 
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24. Na fase preparatória do pregão, deve-se 

observar se a despesa a ser realizada é 

adequada, orçamentária e 

financeiramente, em relação à LOA e 

compatível com o plano plurianual (PPA) 

e com a lei de diretrizes orçamentárias 

(LDO).  

 

25. Na participação de empresas 

estrangeiras, as exigências de 

habilitação compreendem documentos 

equivalentes, autenticados pelas 

respectivas representações 

diplomáticas, com tradução por 

tradutor juramentado no Brasil. 

Com base no Decreto n.º 3.931/2001, julgue 

os itens 26 a 29.  

26. O sistema de registro de preços poderá 

ser adotado quando, pela natureza do 

objeto, for possível definir previamente 

o quantitativo a ser demandado pela 

Administração. 

 

27. O edital de licitação para registro de 

preços poderá prever o fornecimento de 

bens ou a prestação de serviços em 

locais diferentes, sendo, então, 

facultada a exigência de apresentação 

de proposta diferenciada por região, 

acrescendo-se os correspondentes 

custos variáveis.  

 

28. Após a homologação da licitação, serão 

registrados, na ata de registro de 

preços, os preços e quantitativos dos 

licitantes mais bem classificados 

durante a fase competitiva, em uma 

faixa de até 10% de diferença em 

relação ao licitante mais bem 

classificado.  

 

29. A existência de preços registrados 

obriga a Administração a contratar, a 

esses preços, com os fornecedores e 

prestadores registrados, vedada a 

realização de licitação específica. 

Acerca da Administração Pública, julgue o 

item seguinte. 

30. Não viola o princípio da isonomia ou 

impessoalidade, a previsão editalícia 

que preceitue a impossibilidade de 

remarcação de teste de aptidão física 

diante de circunstâncias pessoais do 

candidato. 
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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 E 

05 E 

06 C 

07 C 

08 E 

09 E 

10 E 

11 C 

12 E 

13 C 

14 C 

15 E 

16 E 

17 C 

18 C 

19 C 

20 E 

21 C 

22 C 

23 E 

24 C 

25 E 

26 E 

27 C 

28 E 

29 E 

30 E 
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