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SIMULADO – 96/360 

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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José, chefe do setor de recursos humanos de 

determinado órgão público, editou ato 

disciplinando as regras para a participação 

de servidores em concurso de promoção. 

A respeito dessa situação hipotética, julgue 

os itens seguintes. 

1. O veículo normativo adequado para a 

edição do referido ato é o decreto.  

 

2. A edição do referido ato é exemplo de 

exercício do poder regulamentar. 

João, servidor público ocupante do cargo de 

motorista de determinada autarquia do DF, 

estava conduzindo o veículo oficial durante 

o expediente quando avistou sua esposa no 

carro de um homem. Imediatamente, João 

dolosamente acelerou em direção ao veículo 

do homem, provocando uma batida e, por 

consequência, dano aos veículos. O homem, 

então, ingressou com ação judicial contra a 

autarquia requerendo a reparação dos danos 

materiais sofridos. A autarquia instaurou 

procedimento administrativo disciplinar 

contra João para apurar suposta violação de 

dever funcional. 

No que se refere à situação hipotética 

apresentada, julgue os itens a seguir. 

3. João é servidor de entidade integrante 

da administração indireta.  

 

4. Caso João seja condenado 

criminalmente pelos fatos narrados, não 

poderá ser responsabilizado 

administrativamente pela mesma razão, 

dada a vedação do bis in idem. 

 

5. A autarquia tem direito de regresso 

contra João. 

Julgue o próximo item, relativo a poderes, 

organização administrativa do Estado e 

controle da administração. 

6. As secretarias municipais de 

determinado município integram a 

administração indireta desse ente 

federado. 

Maurício, chefe imediato de João (ambos 

servidores públicos distritais), determinou 

que este participasse de reunião de trabalho 

em Fortaleza – CE nos dias nove e dez de 

janeiro. João recebeu o valor das diárias. No 

dia oito de janeiro, João sofreu um acidente 

de carro e, conforme atestado médico 

apresentado para Maurício, teve de ficar de 

repouso por três dias, razão pela qual não 

pôde viajar. Essa foi a primeira vez no 

bimestre que João teve de se afastar do 

serviço por motivo de saúde. 

Acerca dessa situação hipotética e de 

aspectos legais e doutrinários a ela 

relacionados, julgue os itens a seguir. 

7. A competência de Maurício para 

determinar que João participasse da 

reunião de trabalho decorre do poder 

hierárquico. 

 

8. A concessão de diária é ato vinculado da 

administração pública. 

O prefeito de determinado município utilizou 

recursos do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB) para pagamento de professores e 

para a compra de medicamentos e insumos 

hospitalares destinados à assistência 

médico-odontológica das crianças em idade 

escolar do município. 

      Mauro, chefe do setor de aquisições da 

prefeitura, propositalmente permitia que o 

estoque de medicamentos e insumos 

hospitalares chegasse a zero para justificar 

situação emergencial e dispensar 

indevidamente a licitação, adquirindo os 

produtos, a preços superfaturados, da 
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empresa Y, pertencente a sua sobrinha, que 

desconhecia o esquema fraudulento. 

A respeito da situação hipotética 

apresentada e de aspectos legais e 

doutrinários a ela relacionados, julgue os 

itens a seguir. 

9. A criação de um órgão denominado setor 

de aquisições na citada prefeitura 

constitui exemplo de desconcentração. 

  

10. O prefeito agiu em desconformidade 

com a lei ao usar verbas do FUNDEB para 

compra de insumos hospitalares 

destinados à assistência médico-

odontológica das crianças. 

 

11. A sobrinha de Mauro poderá ser 

responsabilizada criminalmente. 

 

12. A conduta de Mauro constitui ato de 

improbidade administrativa. 

A exploração e operação de determinado 

aeroporto foi transferida pelo governo 

federal para um consórcio de empresas pelo 

prazo de vinte anos. Em determinado dia, 

durante a vigência da execução desse serviço 

público pelo consórcio, uma passageira 

sofreu um acidente grave em esteira rolante 

do aeroporto, a qual se encontrava em 

manutenção devidamente sinalizada. A 

passageira, por estar enviando mensagem no 

aparelho celular, não observou a sinalização 

relativa à manutenção da esteira. 

A respeito dessa situação hipotética e de 

aspectos legais e doutrinários a ela 

relacionados, julgue os itens subsequentes. 

13. Caso se comprove que o acidente 

decorreu de culpa exclusiva da 

passageira, o consórcio de empresas não 

responderá civilmente pelo acidente.  

 

14. Na situação descrita, a transferência do 

referido serviço público para o consórcio 

terá obedecido à legislação pertinente 

se tiver sido realizada por meio de 

contrato de permissão de serviço 

público. 

Mauro editou portaria disciplinando regras 

de remoção no serviço público que 

beneficiaram, diretamente, amigos seus. A 

competência para a edição do referido ato 

normativo seria de Pedro, superior 

hierárquico de Mauro. Os servidores que se 

sentiram prejudicados com o resultado do 

concurso de remoção apresentaram recurso 

quinze dias após a data da publicação do 

resultado. 

Nessa situação hipotética,  

15. a portaria editada por Mauro contém 

vício nos elementos competência e 

objeto.  

 

16. ao editar a referida portaria, Mauro 

violou os princípios da legalidade e da 

impessoalidade. 

 

17. de acordo com a Lei n.º 9.784/1999 — 

que regula o processo administrativo no 

âmbito da administração pública federal 

—, o recurso apresentado pelos 

servidores que se sentiram prejudicados 

não deverá ser conhecido pela 

autoridade competente em razão da sua 

intempestividade. 

 

18. Mauro não agiu com abuso de poder. 

À luz da legislação que rege os atos 

administrativos, a requisição dos servidores 

distritais e a ética no serviço público, julgue 

os seguintes itens. 

19. Legalidade e publicidade são princípios 

constitucionais expressos aplicáveis à 
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administração pública direta e indireta 

do DF. 

 

20. A competência — ou sujeito —, a 

finalidade, a forma, o motivo e o objeto 

— ou conteúdo — são elementos que 

integram os atos administrativos. 

Acerca de licitações, contratos e convênios 

na administração pública, julgue os itens que 

se segue. 

21. Concorrência, pregão e parcerias são, 

segundo a Lei n.º 8.666/1993, as 

modalidades de licitação. 

 

22. Nos casos em que couber o pregão 

eletrônico, a administração poderá 

utilizar a carta-convite e, em qualquer 

caso, a concorrência. 

 

23. A estrita observância ao edital constitui 

princípio básico de toda licitação. 

Assim, o descumprimento desse 

requisito enseja nulidade do certame. 

 

24. A aquisição de produtos e serviços com 

recursos transferidos pela União, por 

meio de convênios com entidades 

públicas ou privadas sem fins lucrativos, 

deve ser precedida de licitação, 

ressalvados os casos previstos pela 

legislação própria. 

A respeito da gestão patrimonial, julgue os 

itens subsequentes. 

25. A alienação de um bem móvel pode 

ocorrer mediante permuta entre 

entidades da administração pública. 

No que diz respeito ao objeto e ao edital de 

licitação nas compras do Setor Público, 

julgue os itens subsecutivos. 

26. Entre as operações sujeitas à licitação, 

incluem-se as autorizações para 

exploração e localização de atividades 

econômicas. 

 

27. No caso de licitação internacional, o 

edital de licitação deverá indicar, 

obrigatoriamente, as condições 

diferenciadas de pagamento entre 

empresas brasileiras e estrangeiras. 

A respeito do processo administrativo, 

julgue os itens subsequentes. 

28. Nos processos administrativos, a 

divulgação oficial dos atos é obrigatória, 

ressalvadas as hipóteses constitucionais 

de sigilo. 

 

29. A desistência do interessado extingue o 

processo administrativo, mesmo que 

haja interesse público no seu 

prosseguimento. 

 

30. O reconhecimento de firmas por notário 

oficial é obrigatório na realização dos 

atos do processo administrativo. 
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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 C 

03 C 

04 E 

05 C 

06 E 

07 C 

08 C 

09 C 

10 C 

11 E 

12 C 

13 C 

14 E 

15 C 

16 C 

17 C 

18 E 

19 C 

20 C 

21 E 

22 E 

23 C 

24 C 

25 C 

26 E 

27 E 

28 C 

29 E 

30 E 
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