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SIMULADO – 84/360 

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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Uma empresa XY tinha um contrato de 

prestação de serviços com a Administração 

Pública, porém praticou atos ou condutas em 

desacordo com a contratante, cometendo 

infração na execução do contrato.  

Considerando essa situação hipotética, 

julgue os itens 1 a 3 com base na aplicação 

de penalidades e sanções administrativas.  

1. A inexecução total ou parcial do 

contrato possibilita que a 

Administração, garantida a prévia 

defesa, aplique à contratada a sanção 

de suspensão temporária para participar 

de licitação e impedimento de contratar 

com a Administração por prazo não 

superior a três anos.  

 

2. No que tange à aplicação de penalidades 

e sanções administrativas, o contrato 

que não foi executado permite que a 

Administração, garantida a prévia 

defesa, aplique à contratada a sanção 

de declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, sendo que essas 

sanções não podem ser aplicadas 

juntamente com a multa.  

 

3. A penalidade de advertência, por ser a 

mais simples e menos danosa à 

contratada, é de competência do 

próprio gestor do contrato. As demais, 

no entanto, dependem de processo 

administrativo e maior formalidade e 

competem às instâncias superiores. 

Acerca do direito administrativo, julgue os 

itens 4 a 8. 

4. Considerando os princípios 

constitucionais explícitos da 

administração pública, o STF estendeu a 

vedação da prática do nepotismo às 

sociedades de economia mista, embora 

elas sejam pessoas jurídicas de direito 

privado. 

 

5. A possibilidade de realização de obras 

para a passagem de cabos de energia 

elétrica sobre uma propriedade privada, 

a fim de beneficiar determinado bairro, 

expressa a concepção do regime 

jurídico-administrativo, o qual dá 

prerrogativas à administração para agir 

em prol da coletividade, ainda que 

contra os direitos individuais. 

 

6. A regulação das relações jurídicas entre 

agentes públicos, entidades e órgãos 

estatais cabe ao direito administrativo, 

ao passo que a regulação das relações 

entre Estado e sociedade compete aos 

ramos do direito privado, que regulam, 

por exemplo, as ações judiciais de 

responsabilização civil do Estado. 

 

7. Conforme a doutrina, diferentemente 

do que ocorre no âmbito do direito 

privado, os costumes não constituem 

fonte do direito administrativo, visto 

que a administração pública deve 

obediência estrita ao princípio da 

legalidade. 

 

8. O exercício do poder de polícia reflete o 

sentido objetivo da administração 

pública, o qual se refere à própria 

atividade administrativa exercida pelo 

Estado. 

Em cada um dos itens (9 a 13) é apresentada 

uma situação hipotética seguida de uma 

assertiva a ser julgada, a respeito da 

organização administrativa e dos atos 

administrativos. 



 

www.acasadosimulado.com.br 

4       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 84/360 

9. Em razão de incorporações legais, 

determinado empregado público recebe 

uma remuneração que se aproxima do 

teto salarial constitucional. Nessa 

situação, conforme o entendimento do 

STF, a remuneração do servidor poderá 

ser superior ao teto constitucional se ele 

receber uma gratificação por cargo de 

chefia. 

 

10. O prefeito de um município brasileiro 

delegou determinada competência a um 

secretário municipal. No exercício da 

função delegada, o secretário emitiu um 

ato ilegal. Nessa situação, a 

responsabilidade pela ilegalidade do ato 

deverá recair apenas sobre a autoridade 

delegada. 

 

11. A prefeitura de determinado município 

brasileiro, suscitada por particulares a 

se manifestar acerca da construção de 

um condomínio privado em área de 

proteção ambiental, absteve-se de 

emitir parecer. Nessa situação, a obra 

poderá ser iniciada, pois o silêncio da 

administração é considerado ato 

administrativo e produz efeitos 

jurídicos, independentemente de lei ou 

decisão judicial. 

 

12. Removido de ofício por interesse da 

administração, sob a justificativa de 

carência de servidores em outro setor, 

determinado servidor constatou que, 

em verdade, existia excesso de 

servidores na sua nova unidade de 

exercício. Nessa situação, o ato, embora 

seja discricionário, poderá ser 

invalidado. 

 

13. Ao instituir programa para a reforma de 

presídios federais, o governo federal 

determinou que fosse criada uma 

entidade para fiscalizar e controlar a 

prestação dos serviços de reforma. 

Nessa situação, tal entidade, devido à 

sua finalidade e desde que criada 

mediante lei específica, constituirá uma 

agência executiva. 

Com relação a processo administrativo, 

poderes da administração e serviços 

públicos, julgue os itens 14 a 18. 

14. No processo administrativo, vige o 

princípio do formalismo moderado, 

rechaçando-se o excessivo rigor na 

tramitação dos procedimentos, para que 

se evite que a forma seja tomada como 

um fim em si mesma, ou seja, desligada 

da verdadeira finalidade do processo. 

 

15. O exercício do poder regulamentar é 

privativo do chefe do Poder Executivo 

da União, dos estados, do DF e dos 

municípios. 

 

16. Situação hipotética: Um secretário 

municipal removeu determinado 

assessor em razão de desentendimentos 

pessoais motivados por ideologia 

partidária. Assertiva: Nessa situação, o 

secretário agiu com abuso de poder, na 

modalidade excesso de poder, já que 

atos de remoção de servidor não podem 

ter caráter punitivo. 

 

17. Conforme a doutrina, a União pode 

firmar contrato de concessão com 

empresa privada, com prazo 

indeterminado, para, por exemplo, a 

construção e manutenção de rodovia 

federal com posterior cobrança de 

pedágio.  

 

18. Nos termos da jurisprudência do STF, 

caso um particular interponha recurso 

administrativo contra uma multa de 

trânsito, por se tratar do exercício do 

poder de polícia pela administração, a 

admissibilidade do recurso 
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administrativo dependerá de depósito 

prévio a ser efetuado pelo administrado. 

Acerca da intervenção do Estado na 

propriedade, das licitações e dos contratos 

administrativos, julgue os itens 19 a 23. 

19. Caso, em decorrência de uma operação 

da Polícia Federal, venha a ser 

apreendida grande quantidade de 

equipamentos com entrada ilegal no 

país, a administração poderá realizar 

leilão para a venda desses produtos. 

 

20. Situação hipotética: A Procuradoria-

Geral do Município de Fortaleza decidiu 

ceder espaço de suas dependências para 

a instalação de lanchonete que 

atendesse aos procuradores, aos 

servidores e ao público em geral. 

Assertiva: Nessa situação, por se tratar 

de ato regido pelo direito privado, não 

será necessária a realização de processo 

licitatório para a cessão de uso pelo 

particular a ser contratado. 

 

21. No caso de parceria a ser firmada entre 

a administração pública e organização 

da sociedade civil, se não houver 

transferências voluntárias de recursos, 

deverá ser utilizado o instrumento 

jurídico estabelecido em lei 

denominado acordo de cooperação. 

 

22. Segundo o entendimento do STJ, ao 

contrário do que ocorre em 

desapropriação para fins de reforma 

agrária, é irregular, nos casos de 

desapropriação por utilidade pública, a 

imissão provisória na posse pelo poder 

público. 

 

23. Situação hipotética: Pretendendo 

contratar determinado serviço por 

intermédio da modalidade convite, a 

administração convidou para a disputa 

cinco empresas, entre as quais apenas 

uma demonstrou interesse 

apresentando proposta. Assertiva: Nessa 

situação, a administração poderá 

prosseguir com o certame, desde que 

devidamente justificado. 

Um servidor da Procuradoria-Geral do 

Município de Fortaleza, ocupante 

exclusivamente de cargo em comissão, foi 

preso em flagrante, em operação da Polícia 

Federal, por fraudar licitação para 

favorecer determinada empresa. 

Com referência a essa situação hipotética, 

julgue os itens 24 a 27 tendo como 

fundamento o controle da administração 

pública e as disposições da Lei de 

Improbidade Administrativa e da Lei 

Municipal n.º 6.794/1990, que dispõe sobre o 

Estatuto dos Servidores do Município de 

Fortaleza.  

24. Mesmo que o servidor mencionado 

colabore com as investigações e 

ressarça o erário, não poderá haver 

acordo ou transação judicial em sede de 

ação de improbidade administrativa. 

 

25. Segundo o entendimento do STJ, caso o 

referido servidor faleça durante a ação 

de improbidade administrativa, a 

obrigação de reparar o erário será 

imediatamente extinta, dado o caráter 

personalíssimo desse tipo de sanção. 

 

26. Nesse caso, a sentença criminal 

absolutória transitada em julgado que 

negar a autoria vinculará, 

necessariamente, a esfera 

administrativa. 

 

27. Caso o referido servidor seja demitido 

por decisão de processo administrativo 

disciplinar, poderá o Poder Judiciário 

revogar esse ato administrativo se ficar 

comprovado o cerceamento de defesa, 
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ainda que exista recurso administrativo 

pendente de decisão. 

A respeito de bens públicos e 

responsabilidade civil do Estado, julgue os 

itens 28 a 30. 

28. De acordo com o entendimento do STF, 

empresa concessionária de serviço 

público de transporte responde 

objetivamente pelos danos causados à 

família de vítima de atropelamento 

provocado por motorista de ônibus da 

empresa. 

 

29. Se, após um inquérito civil público, o MP 

ajuizar ação de improbidade contra 

agente público por ofensa ao princípio 

constitucional da publicidade, o agente 

público responderá objetivamente pelos 

atos praticados, conforme o 

entendimento do STJ. 

 

30. Situação hipotética: Um veículo 

particular, ao transpassar 

indevidamente um sinal vermelho, 

colidiu com veículo oficial da 

Procuradoria-Geral do Município de 

Fortaleza, que trafegava na contramão. 

Assertiva: Nessa situação, não existe a 

responsabilização integral do Estado, 

pois a culpa concorrente atenua o 

quantum  indenizatório. 
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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 C 

04 C 

05 C 

06 E 

07 E 

08 C 

09 E 

10 C 

11 E 

12 C 

13 E 

14 C 

15 C 

16 E 

17 E 

18 E 

19 C 

20 E 

21 C 

22 E 

23 C 

24 C 

25 E 

26 C 

27 E 

28 C 

29 E 

30 C 
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