
 

www.acasadosimulado.com.br 

1       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 90/360 



 

www.acasadosimulado.com.br 

2       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 90/360 

 

SIMULADO – 90/360 

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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A respeito de bens públicos e 

responsabilidade civil do Estado, julgue os 

próximos itens. 

1. Situação hipotética: Determinado 

município brasileiro construiu um 

hospital público em parte de um terreno 

onde se localiza um condomínio 

particular. Assertiva: Nessa situação, 

segundo a doutrina dominante, 

obedecidos os requisitos legais, o 

município poderá adquirir o bem por 

usucapião. 

 

2. Situação hipotética: A associação de 

moradores de determinado bairro de 

uma capital brasileira decidiu realizar os 

bailes de carnaval em uma praça pública 

da cidade. Assertiva: Nessa situação, a 

referida associação poderá fazer uso da 

praça pública, independentemente de 

autorização, mediante prévio aviso à 

autoridade competente. 

A respeito de parcelamento do solo, impacto 

de vizinhança, regularização fundiária de 

interesse social, desapropriação e 

tombamento, julgue o item a seguir com base 

na legislação urbanística. 

3. Em se tratando de desapropriação por 

utilidade pública em que a imissão 

prévia na posse tenha se dado por ordem 

judicial e o ente expropriante tenha 

depositado em juízo o preço ofertado, é 

incabível o pagamento de juros 

compensatórios. 

A respeito dos princípios da administração 

pública e da organização administrativa, 

julgue os itens a seguir. 

4. Uma autarquia é entidade 

administrativa personalizada distinta do 

ente federado que a criou e se sujeita a 

regime jurídico de direito público no 

que diz respeito a sua criação e 

extinção, bem como aos seus poderes, 

prerrogativas e restrições. 

 

5. Embora sejam entidades dotadas de 

personalidade jurídica de direito 

privado, as empresas públicas, como 

regra geral, estão obrigadas a licitar 

antes de celebrar contratos destinados à 

prestação de serviços por terceiros. 

 

6. Se uma autoridade pública, ao dar 

publicidade a determinado programa de 

governo, fizer constar seu nome de 

modo a caracterizar promoção pessoal, 

então, nesse caso, haverá, pela 

autoridade, violação de preceito 

relacionado ao princípio da 

impessoalidade. 

 

7. Por terem personalidade jurídica de 

direito privado, as sociedades de 

economia mista não se subordinam 

hierarquicamente ao ente político que 

as criou. Exatamente por isso elas não 

sofrem controle pelos tribunais de 

contas.  

 

8. O administrador, quando gere a coisa 

pública conforme o que na lei estiver 

determinado, ciente de que 

desempenha o papel de mero gestor de 

coisa que não é sua, observa o princípio 

da indisponibilidade do interesse 

público.  

 

9. Quando a União cria uma nova 

secretaria vinculada a um de seus 

ministérios para repassar a ela algumas 

de suas atribuições, o ente federal 

descentraliza uma atividade 

administrativa a um ente personalizado. 

No que se refere aos poderes 

administrativos, aos atos administrativos e 

ao controle da administração, julgue os itens 

seguintes. 
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10. Ato praticado por usurpador de função 

pública é considerado ato irregular. 

 

11. O poder de fiscalização que a Secretaria 

de Estado de Educação do DF exerce 

sobre fundação a ela vinculada 

configura controle administrativo por 

subordinação. 

 

12. É garantido ao Poder Judiciário o 

controle de mérito administrativo dos 

atos administrativos, pois lesão ou 

ameaça a direito não podem ser 

excluídas da apreciação de juiz. 

 

13. A avocação se verifica quando o superior 

chama para si a competência de um 

órgão ou agente público que lhe seja 

subordinado. Esse movimento, que é 

excepcional e temporário, decorre do 

poder administrativo hierárquico. 

 

14. O poder de polícia administrativo é uma 

atividade que se manifesta por meio de 

atos concretos em benefício do 

interesse público. Por conta disso, a 

administração pode delegar esse poder 

a pessoas da iniciativa privada não 

integrantes da administração pública. 

 

15. A administração, ao editar atos 

normativos, como resoluções e 

portarias, que criam normas 

estabelecedoras de limitações 

administrativas gerais, exerce o 

denominado poder regulamentar. 

 

16. Presunção de legitimidade é atributo 

universal aplicável a todo ato 

administrativo. 

 

17. Situação hipotética: Antônio, servidor 

que ingressou no serviço público 

mediante um ato nulo, emitiu uma 

certidão negativa de tributos para João. 

Na semana seguinte, Antônio foi 

exonerado em função da nulidade do ato 

que o vinculou à administração. 

Assertiva: Nessa situação, a certidão 

emitida por Antônio continuará válida.  

 

18. Situação hipotética: A autoridade 

administrativa Y, no exercício de 

competência que lhe foi delegada pela 

autoridade X e que lhe conferia poder 

decisório para a prática de determinado 

ato de autoridade, praticou 

determinado ato administrativo que o 

administrado Z entendeu ser-lhe 

prejudicial. Nessa situação, caso queira 

obstar os efeitos do referido ato 

mediante mandado de segurança, o 

administrado Z deverá dirigir sua peça 

contra a autoridade delegada, e não 

contra a autoridade delegante. 

 

19. O fato de a administração pública 

internamente aplicar uma sanção a um 

servidor público que tenha praticado 

uma infração funcional caracteriza o 

exercício do poder de polícia 

administrativo. 

Acerca de administração pública, 

organização do Estado e agentes públicos, 

julgue os itens a seguir. 

20. O direito de petição é um dos 

instrumentos para a concretização do 

princípio da publicidade.  

 

21. O governador e os secretários de Estado 

do Distrito Federal são considerados 

agentes políticos. 

 

22. O abuso de poder pelos agentes públicos 

pode ocorrer tanto nos atos comissivos 

quanto nos omissivos. 

 

23. As autarquias e as empresas públicas 

têm personalidade jurídica de direito 

público, e as sociedades de economia 
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mista têm personalidade jurídica de 

direito privado. 

 

24. Somente as pessoas administrativas, 

seja qual for seu nível federativo ou sua 

natureza jurídica, podem participar do 

capital das empresas públicas. 

Com relação aos poderes e atos 

administrativos, julgue os próximos itens. 

25. A construção irregular de um prédio 

pode ser o motivo para a prática de um 

ato administrativo com o objetivo de 

paralisar a atividade de construir. 

 

26. Ato administrativo declaratório é aquele 

que implanta uma nova situação jurídica 

ou modifica ou extingue uma situação 

existente. 

 

27. A coercibilidade, uma característica do 

poder de polícia, evidencia-se no fato 

de a administração não depender da 

intervenção de outro poder para torná-

lo efetivo. 

No que se refere ao controle e à 

responsabilidade da administração, julgue 

os itens subsequentes. 

28. Se um agente público, nessa qualidade, 

causar dano a terceiro, a 

responsabilidade civil do Estado será 

objetiva. 

 

29. A legalidade de qualquer ato 

administrativo pode ser submetida à 

apreciação judicial. 

Acerca da estrutura administrativa do 

Estado e de assuntos correlatos, julgue o 

próximo item. 

30. A concessão de serviço público é um 

contrato administrativo pelo qual a 

administração pública delega a outrem 

a execução de determinado serviço com 

características específicas, sem, 

entretanto, transferir a titularidade do 

serviço. 
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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 E 

03 E 

04 C 

05 C 

06 C 

07 E 

08 C 

09 E 

10 E 

11 E 

12 E 

13 C 

14 E 

15 E 

16 C 

17 C 

18 C 

19 E 

20 C 

21 C 

22 C 

23 E 

24 C 

25 C 

26 E 

27 E 

28 C 

29 C 

30 C 
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