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1) A respeito da responsabilidade civil do Estado, julgue
os itens a seguir.
I.
O Estado é responsável pela morte de detento
causada por disparo de arma de fogo portada por
visitante do presídio, salvo se comprovada a
realização regular de revista no público externo.
II.
O Estado necessariamente será responsabilizado
em caso de suicídio de pessoa presa, em razão do
seu dever de plena vigilância.
III.
A responsabilidade do Estado, em regra, será
afastada quando se tratar da obrigação de
pagamento de encargos trabalhistas de empregados
terceirizados que tenham deixado de receber salário
da empresa de terceirização.
Assinale a opção correta.
a) Apenas o item I está certo.
b) Apenas o item III está certo.
c) Apenas os itens I e II estão certos.
d) Apenas os itens II e III estão certos.
e) Todos os itens estão certos.
2) Uma empresa contratada pela administração pública
não entregou bens em conformidade com o projeto
básico, razão pela qual, após o regular processo
administrativo, a contratante rescindiu unilateralmente o
contrato e aplicou uma multa à citada empresa.
Nessa situação hipotética
a) a multa deverá ser descontada, preferencialmente, dos
pagamentos eventualmente ainda devidos pela
administração pública.
b) a multa deverá ser descontada, primordialmente, da
garantia do respectivo contrato.
c) a administração agiu equivocadamente, pois multa e
rescisão unilateral são inacumuláveis quando motivadas
pelo mesmo fato.
d) a administração pública, em regra, não estará autorizada
a reter unilateralmente pagamentos devidos à empresa
para compensar os prejuízos sofridos.
e) excepcionalmente, caso a multa aplicada seja superior
ao saldo a pagar à contratada, a administração pública
poderá reter o pagamento até a quitação da multa.
3) Um município deseja realizar obra de construção de
uma ponte. Embora pequena, a obra é complexa, sem
especificação usual, dada a peculiaridade do terreno, e
está orçada em cerca de R$ 1,6 milhão.
Nessa situação hipotética, o gestor poderá escolher, para a
contratação, a licitação na modalidade
a) convite.
b) concorrência.
c) pregão.
d) leilão.
e) concurso.
4) O poder de polícia administrativo
a) limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade
individual, regulando e fiscalizando atos civis ou
penais.
b) inclui, no âmbito das agências reguladoras, a
possibilidade de tipificar ineditamente condutas
passíveis de sanção, de acordo com o STJ.
c) pode ser delegado a sociedade de economia mista que
explore serviço público, a qual poderá praticar atos de
fiscalização e aplicar multas.
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d) possui autoexecutoriedade, princípio segundo o qual o
ato emanado será obrigatório, independentemente da
vontade do administrado.
e) deve obedecer ao princípio da proporcionalidade no
exercício do mérito administrativo e, por isso mesmo, é
impassível de revisão judicial nesse aspecto.
5) Se os servidores estatutários de uma autarquia
ambiental deflagrarem greve e pararem de trabalhar,
a) a greve será, de pronto, ilegal, visto que ainda não foi
editada lei que regulamente a greve no serviço público.
b) a greve poderá ser considerada legal se o Estado der
causa à deflagração, assim como ocorreria no caso de
servidores policiais civis.
c) a administração pública poderá agir discricionariamente
para escolher se desconta da remuneração dos
servidores os dias parados.
d) a greve poderá ser declarada legal, porém a
administração pública deverá, em regra, descontar da
remuneração dos servidores os dias parados.
e) a administração pública será obrigada, caso haja
requerimento de sindicato ou associação, a promover
uma compensação pelas horas não trabalhadas, evitando
o desconto na remuneração dos servidores.
6) Configura hipótese de inexigibilidade da licitação a
contratação de serviço de restauração de obra,
devidamente certificada, sob os cuidados da biblioteca
da referida universidade.
7) Para a compra de hortifrutigranjeiros para o restaurante
dessa universidade, realizada diretamente com base no
preço do dia, admite-se a dispensa de licitação.
8) Para a aquisição de bens, a universidade pode optar pelo
leilão, modalidade de licitação que permite acelerar o
processo de aquisição.
9) O poder do administrador público - que constitui, ao
mesmo tempo, dever para com a comunidade - é
irrenunciável pelo seu titular.
10) Fundações públicas federais são órgãos que possuem
personalidade jurídica de direito público e que realizam,
precipuamente, a exploração de atividade econômica.
11) O Ministério da Educação é um exemplo de órgão
componente da administração pública direta integrado à
estrutura administrativa da União.
12) Empresas públicas federais têm personalidade jurídica,
não necessitam de lei específica que autorize sua
criação e podem ter patrimônio próprio.
13) Ato administrativo constitui ato jurídico perfeito e, por
essa razão, o seu questionamento judicial é vedado.
14) Documento de entidade de direito privado cujo objetivo
seja tornar pública decisão tomada pela entidade no
exercício de delegação concedida por órgão da
administração pública direta não caracteriza ato
administrativo.
15) No âmbito da administração pública, entidade criada
para atuar na assistência médica poderá consistir em
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empresa pública, se envolver a geração de lucro, ou
fundação pública, se se tratar de entidade sem fins
lucrativos.
16) Servidor público estável poderá perder o cargo
mediante processo administrativo disciplinar, no qual
lhe devem ser assegurados o contraditório e a ampla
defesa.
Adaptada
17) Enquanto estiver em estágio probatório no órgão no
qual trabalha, Sara não poderá exercer funções de
chefia, direção ou assessoramento.
Adaptada
18) Sendo Sara servidora pública estável de determinado
órgão e, sendo aprovada, nomeada e empossada em
concurso público para cargo de provimento efetivo de
outro órgão. Nesse caso, sendo a mesma reprovada no
estágio probatório, Sara poderá ser reconduzida ao
primeiro órgão no qual trabalhou para ocupar o antigo
cargo, desde que ele esteja disponível.
19) No processo licitatório, é vedado que se estabeleça
margem de preferência por produto ou serviço, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia igualdade de todos os participantes.
20) Para anular ato administrativo que tenha impacto em
direito individual, a administração tem de observar o
devido processo legal.
Adaptada
21) Qualquer cidadão poderá requerer à administração
municipal informação sobre os valores referentes à
obra, devidamente licitada, realizada por uma empresa
“A” em observância ao princípio da publicidade.
22) Para ser investida em cargo público, Sara teve de
preencher os seguintes requisitos básicos: ter
nacionalidade brasileira, gozar de direitos políticos e
estar quite com suas obrigações eleitorais, além de ter
nível de escolaridade exigido para o cargo, idade
mínima de dezoito anos e aptidão física e mental.
23) A licitação na modalidade de pregão pode ser adotada
para aquisição de bens e serviços comuns, que são
aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos por edital, mediante
especificações usuais no mercado.
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24) Em casos de guerra ou de grave perturbação da ordem,
é inexigível a licitação.
25) A vítima que busca reparação por dano causado por
agente público poderá escolher se a ação indenizatória
será proposta diretamente contra o Estado ou em
litisconsórcio passivo entre o Estado e o agente público
causador do dano.
26) Além de ser uma violação ética, a inassiduidade
habitual é uma conduta passível de suspensão por até
noventa dias, conforme a Lei 8.112/1990.
27) É cabível penalidade de suspensão ao servidor que
reincidir em faltas punidas com advertência, conforme a
Lei 8.112/1990.
28) A polícia administrativa propõe-se a restringir o
exercício de atividades ilícitas e, em regra, tem caráter
preventivo.
29) A cassação de um ato administrativo corresponde a
extingui-lo por descumprimento dos requisitos
estabelecidos para a sua execução.
30) Tanto a anulação como a revogação retiram do mundo
jurídico atos com defeitos e produzem efeitos
prospectivos.
31) A centralização consiste na execução de tarefas
administrativas pelo próprio Estado, por meio de órgãos
internos e integrantes da administração pública direta.
32) A apuração de eventual responsabilidade civil dos
agentes dispensa a presença de conduta dolosa ou
culposa.
33) No pregão é permitido adotar o tipo de licitação técnica
e preço para serviços de engenharia, por se tratar de
serviço de manutenção predial.
34) Situação hipotética: O prefeito de determinado
município promoveu campanha publicitária para
combate ao mosquito da dengue. Nos panfletos,
constava sua imagem, além do símbolo da sua
campanha eleitoral. Assertiva: No caso, não há ofensa
ao princípio da impessoalidade.
35) O princípio da impessoalidade está diretamente
relacionado à obrigação de que a autoridade pública não
dispense os preceitos éticos, os quais devem estar
presentes
em
sua
conduta.

36)
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