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SIMULADO – 72/360 

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 da Administração Pública, julgue os 

itens 1 a 3. 

1. De acordo com o princípio da confiança 

ou da segurança jurídica, a nova 

intepretação da norma administrativa 

não deverá ter aplicação retroativa.  

 

2. Agente putativo é aquele que exerce 

uma atividade pública na presunção de 

que haja legitimidade de investidura, 

embora esta tenha violado a lei.  

 

3. As funções de confiança, ao contrário do 

que ocorre com os cargos públicos em 

comissão, são acessíveis exclusivamente 

aos servidores titulares de cargos 

efetivos. 

No que se refere a poderes administrativos, 

julgue os itens 4 a 6. 

4. Uma das características do poder de 

polícia é a coercibilidade, segundo a 

qual a Administração pode tomar, por 

vontade própria, providências que 

modifiquem imediatamente a ordem 

jurídica, impondo desde logo obrigações 

aos particulares, com vistas ao interesse 

coletivo.  

 

5. A delegação deriva do poder 

hierárquico. Pode ser delegada, entre 

outros, a decisão de recursos 

administrativos.   

 

6. O poder regulamentar possui, em regra, 

natureza derivada (ou secundária), ou 

seja, somente pode dispor em 

conformidade com a lei, sendo 

formalizado por meio de decretos e 

regulamentos.   

Com relação a serviços públicos, julgue os 

itens 7 a 9. 

7. De acordo com o princípio da 

continuidade do serviço público, não é 

possível sua suspensão, mesmo nos casos 

de falta de pagamento.  

 

8. Como forma de se atingir a modicidade 

tarifária, é possível que o edital e o 

contrato de concessão prevejam outras 

fontes provenientes de receitas 

alternativas ou complementares, como, 

por exemplo, nas concessões de 

aeroportos, as lojas que ali se 

estabeleçam.  

 

9. Suponha-se que a União tenha criado um 

órgão no âmbito de um determinado 

ministério de forma a melhorar a 

prestação de um serviço público de sua 

competência. Nesse caso, tem-se uma 

hipótese de descentralização do serviço 

público. 

Quanto a controle da Administração Pública, 

julgue os itens 10 a 12.  

10. O Tribunal de Contas da União é órgão 

integrante do Poder Legislativo e, no 

desempenho de suas funções 

institucionais, atua sob o controle 

hierárquico do Congresso Nacional.  

 

11. A doutrina aponta que o controle 

judicial do ato administrativo, em regra, 

deve ser mais restrito em relação aos 

chamados atos discricionários, pois 

nestes há maior liberdade de atuação do 

administrador quanto aos critérios de 

conveniência e oportunidade, os quais 

nem sempre podem ser sindicados pelo 

Poder Judiciário, sob pena de violação 

ao princípio da separação dos Poderes.  

 

12. Suponha-se que o presidente de uma 

autarquia decida um determinado pleito 

dos seus servidores que, não se 

conformando com a decisão, pretendam 
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recorrer ao ministro de Estado. Nesse 

caso, trata-se de recurso hierárquico 

próprio. 

Acerca da responsabilidade civil do Estado e 

da organização da Administração Pública, 

julgue os itens 13 a 17. 

13. Suponha-se que o servidor de uma 

autarquia tenha causado, no exercício 

de suas atribuições legais, dano material 

a terceiro. Nesse caso, essa 

responsabilidade do servidor será 

objetiva.   

 

14. Suponha-se que uma empresa pública 

prestadora de serviço público na área de 

transportes de encomendas e 

correspondências tenha a carga roubada 

por terceiros, mesmo estando provado 

que atuara com todas as cautelas de 

segurança. Nesse caso, essa empresa 

será obrigada a recompor os danos 

materiais e morais sofridos pelo usuário, 

diante da teoria do risco administrativo.  

 

15. Suponha-se que uma passarela tenha 

sido derrubada por conta da força das 

ondas do mar e que tenha causado dano 

a terceiros. Nesse caso, mesmo que 

provado que houve falha apenas na fase 

de construção da passarela, haverá 

responsabilidade civil objetiva e 

primária do Estado, que contratou a 

obra por meio de licitação.  

 

16. De acordo com o STF, em caso de 

inobservância do seu dever específico 

de assegurar aos presos o respeito à sua 

integridade física, o Estado será 

responsável pela morte do detento.  

 

17. O Conselho Federal de Odontologia 

(CFO), mesmo sendo considerado como 

autarquia federal, não possui o direito à 

isenção do preparo conferida aos demais 

entes públicos. 

No que diz respeito a licitações e contratos 

administrativos, julgue os itens 18 a 20. 

18. Suponha-se que a autarquia X tenha sido 

criada em 1956 para a prestação de 

serviço público. Nesse caso, essa 

autarquia poderá ser contratada pelo 

Poder Público, com dispensa de 

licitação, para prestar serviços, desde 

que o preço seja compatível com o 

praticado no mercado.   

 

19. Conforme a lei de regência, a alienação 

de bens públicos imóveis deverá ser 

feita por meio de leilão, e não de 

concorrência.   

 

20. A autoridade competente anulou um 

contrato por vício de legalidade na 

licitação. Nesse caso, a Administração 

terá necessariamente que indenizar o 

contratado pelos prejuízos 

experimentados. 

Julgue os itens 21 a 24 à luz do Decreto n.º 

5.450/2005.  

21. 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. 

 

22. A designação do pregoeiro, para efeitos 

de atender aos princípios da licitação, 

não poderá recair em servidor do 

próprio órgão que promova a licitação. 

 

23. Na fase preparatória do pregão, deve-se 

observar se a despesa a ser realizada é 

adequada, orçamentária e 
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financeiramente, em relação à LOA e 

compatível com o plano plurianual (PPA) 

e com a lei de diretrizes orçamentárias 

(LDO).  

 

24. 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 25 a 28. 

25. 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. 

 

26. 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.  

 

27. 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.  

 

28. 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. 

Com relação ao processo administrativo em 

geral, previsto na Lei n.º 9.784/1999, julgue 

os itens 29 e 30. 

29. O processo administrativo regulado pela 

Lei n.º 9.784/1999 não admite a 

chamada fundamentação aliunde ou per 

relationem.  

 

30. Considere-se que João, servidor público 

federal, tenha optado pela redução da 

carga horária de trabalho de quarenta 

horas para trinta horas semanais, com a 

consequente redução salarial. No 

entanto, por erro da Administração, 

João continuou a receber, por mais de 

cinco anos, como se cumprisse regime 

de quarenta horas semanais, sem 

comunicar tal fato à Administração. 

Nesse caso, não há que se falar em 

decadência.  
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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 C  

02 C 

03 C 

04 E 

05 E 

06 C 

07 E 

08 C 

09 E 

10 E 

11 C 

12 E 

13 E 

14 E 

15 E 

16 C 

17 C 

18 C 

19 E 

20 E 

21 C 

22 E 

23 C 

24 C 

25 E 

26 C 

27 E 

28 E 

29 E 

30 C 

 

 

 



 

www.acasadosimulado.com.br 

8       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 72/360 

 


