
 

 

PROVA OBJETIVA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL – PROCURADOR 

QUESTÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO  

Prof. Nilton Coutinho 

  Questão 35 – Gabarito A 

A) correta nos termos do art. 65 da Lei 8666/93: 

Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes 

casos: 

I - Unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus 

objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

§ 6o Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração 

deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 

B) errada por não ser a única situação que autoriza, vide artigo 65 citado no item anterior. 

C) errada por ser possível a autorização após a assinatura do contrato. 

D) errada, visto que o § 1º do art. 65 da Lei 8666/93 dispõem o contrário: art. 65 , § 1o  O contratado fica 

obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas 

obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no 

caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para 

os seus acréscimos. 

E) errada, pois o inciso I, alínea a, art. 65 da Lei 8666/93, estabelece ser necessária a alteração contratual. 

 

Questão 36 – Gabarito B 

A) errada, pois pode haver repasse por parte da administração sem configurar a PPP 

B) certa, vide art. 6º, § 2º da Lei nº 11079/04. 

Art. 6o A contraprestação da Administração Pública nos contratos de parceria público-privada poderá ser 
feita por: 

         I – ordem bancária; 

         II – cessão de créditos não tributários; 

         III – outorga de direitos em face da Administração Pública; 



 
         IV – outorga de direitos sobre bens públicos dominicais; 

          V – outros meios admitidos em lei. 

§ 2o  O contrato poderá prever o aporte de recursos em favor do parceiro privado para a realização de obras e 

aquisição de bens reversíveis, nos termos dos incisos X e XI do caput do art. 18 da Lei no 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995, desde que autorizado no edital de licitação, se contratos novos, ou em lei específica, se 

contratos celebrados até 8 de agosto de 2012.  

C) errada pois é possível o pagamento pela administração pública em PPP, nesse sentido: 

 Art. 5o As cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão ao disposto no art. 23 da Lei no 8.987, 

de 13 de fevereiro de 1995, no que couber, devendo também prever: 

XI - o cronograma e os marcos para o repasse ao parceiro privado das parcelas do aporte de recursos, na fase 

de investimentos do projeto e/ou após a disponibilização dos serviços, sempre que verificada a hipótese do 

§ 2odo art. 6o desta Lei.   

D) incorreta nos termos do vide art. 6º, § 2º da Lei nº 11079/04 supramencionado. 

E) incorreta por essa não ser a única forma nos termos do art. 6º, § 2º da Lei nº 11079/04 supramencionado. 

 

Questão 37 - Gabarito C 

A) incorreta, pois o ato foi legítimo, conforme o princípio da simetria e a previsão constitucional exposta no 

art. 84, inciso IV da CF/88.) 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 

VI - dispor, mediante decreto, sobre: 

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem 
criação ou extinção de órgãos públicos 

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;     

B) incorreta, não é matéria reservada a lei 

C) correta, vide art. 84, inciso IV da CF/88.) 

D) incorreta, totalmente legítima por não ter havido afronta ao princípio da legalidade 

E) incorreta, não há necessidade de delegação legislativa; 

 

Questão 38 - Gabarito A 

A) Correta, nos termos dos artigos 98 a 101 do CC. 

Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público 
interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. 
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Art. 99. São bens públicos: 

I - Os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; 

II - Os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da 
administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias; 

III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de 
direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. 

Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às 
pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. 

Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto 
conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar. 

Art. 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei. 

 

B) incorreta, não é matéria reservada a lei 

C) incorreta, pois permissão não é a única forma cabível, vide LEI Nº 9.636, DE 15 DE MAIO DE 1998.: 

Art. 22. A utilização, a título precário, de áreas de domínio da União para a realização de eventos de curta 

duração, de natureza recreativa, esportiva, cultural, religiosa ou educacional, poderá ser autorizada, na 

forma do regulamento, sob o regime de permissão de uso, em ato do Secretário do Patrimônio da União, 

publicado no Diário Oficial da União. 

Art. 22-A.  A concessão de uso especial para fins de moradia aplica-se às áreas de propriedade da União, 

inclusive aos terrenos de marinha e acrescidos, e será conferida aos possuidores ou ocupantes que 

preencham os requisitos legais estabelecidos na Medida Provisória no 2.220, de 4 de setembro de 2001.   . 

D) incorreta, São impenhoráveis inclusive em execução judicial 

E) incorreta, nos termos do Art. 103 do CC, que relata: O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou 

retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem. 

 

Questão 39 - Gabarito C 

A) incorreta, por não ter abrangido dentre outros preceitos, os casos em que há subvenção. 

Nesse sentido: LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992. 

   Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a 
administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para 
cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio 
ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei. 
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        Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra 
o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público 
bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de cinqüenta 
por cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão 
do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. 

B) incorreta, pois nos termos do art. 1º da LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, abrange os casos em que a 

subvenção foi inferior a 50%. 

C) correta, vide art. 1º da LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992 

D) incorreta, pois o ato de improbidade decorrente de lesão ao erário independe de culpa. 

 Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, 

dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos 

bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: (da  LEI Nº 8.429, DE 2 DE 

JUNHO DE 1992) 

E) Incorreta, não há ato de improbidade somente quando houver lesão ao erário, vide da  LEI Nº 8.429, DE 2 

DE JUNHO DE 1992 

    Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo 

de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade 

nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: 

  Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública 

qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 

instituições, e notadamente: 

 

Questão 40 - Gabarito E 

A) incorreta, pois há necessidade de tornar a proposta pública, conforme estabelecido pela LEI Nº 13.019, DE 

31 DE JULHO DE 2014. 

Art. 19. A proposta a ser encaminhada à administração pública deverá atender aos seguintes 
requisitos: 

I - Identificação do subscritor da proposta; 

II - Indicação do interesse público envolvido; 

III - diagnóstico da realidade que se quer modificar, aprimorar ou desenvolver e, quando possível, 
indicação da viabilidade, dos custos, dos benefícios e dos prazos de execução da ação pretendida. 

Art. 20. Preenchidos os requisitos do art. 19, a administração pública deverá tornar pública a proposta 
em seu sítio eletrônico e, verificada a conveniência e oportunidade para realização do Procedimento de 
Manifestação de Interesse Social, o instaurará para oitiva da sociedade sobre o tema. 

 



 
B) incorreta, nos termos da dos artigos 19 e 20 da LEI Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014. 

C) incorreta, pois nos termos da LEI Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014.  

Art. 2o Para os fins desta Lei, considera-se: 

XII - chamamento público: procedimento destinado a selecionar organização da sociedade civil para firmar 

parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, no qual se garanta a observância dos princípios 

da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatos;   

Art. 21. A realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social não implicará necessariamente na 

execução do chamamento público, que acontecerá de acordo com os interesses da administração. 

D) incorreta, pois deve seguir o exposto nos artigos 19 e 20 da LEI Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014. 

E) correta, vide art. 20 LEI Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014. 

Art. 20. Preenchidos os requisitos do art. 19, a administração pública deverá tornar pública a proposta em seu 

sítio eletrônico e, verificada a conveniência e oportunidade para realização do Procedimento de 

Manifestação de Interesse Social, o instaurará para oitiva da sociedade sobre o tema. 

Questão 41 - Gabarito B 

A) incorreta, pois nos foram preenchidos os requisitos para a convalidação estabelecidos na LEI Nº 9.784 , DE 

29 DE JANEIRO DE 1999. 

Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, 

os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração. 

B) correta, nos termos do supracitado art. 55, bem como nos termos dos arts.53 e 54 

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode 
revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. 

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos 
favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo 
comprovada má-fé. 

§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do 
primeiro pagamento. 

§ 2o Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que 
importe impugnação à     validade do ato. 

C) Incorreta, Além de não terem sido preenchidos os requisitos, não se demonstrou ato que configurasse 

convalidação tácita. 

D) incorreta, pode ser feita administrativamente nos termos da 9.784, DE 29 DE JANEIRO DE 1999 

E) incorreta, o ato é de natureza vinculada, não discricionária  

 



 
Questão 42 -  Gabarito C 

A) incorreta, pois esse não é o procedimento previsto legalmente no DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO 

DE 2013 

Art. 17.  Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços  praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao 
órgão gerenciador promover as  negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas 
na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

Art. 18.  Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos 
valores praticados pelo mercado. 

§ 1º Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado 
serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

§ 2º A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 
mercado observará a classificação original. 

 
B) incorreta pela contrariedade ao art. Art. 22.  Do DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013 que 

estabelece “Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua 

vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não 

tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador”.  

C) correta, artigos mencionados no item A 

D) incorreta, totalmente legítima por não ter havido afronta ao princípio da legalidade 

E) incorreta, não há legalmente essa possibilidade. 

Art. 20.  O registro do fornecedor será cancelado quando: 

I - Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

II - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 

III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 
no mercado; ou 

IV - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 
7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

Parágrafo único.  O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

Art. 21.  O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
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I - Por razão de interesse público; ou 

II - A pedido do fornecedor.  
 

Questão 43 - Gabarito C 

A) incorreta, pois o referido regime possui regulamentação própria, vide LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO 

DE 1998. 

Art. 1º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados 

em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, 

observados os seguintes critérios: 

B) incorreta, pois o regime complementar é de natureza facultativa vide texto constitucional: 

Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em 

relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que 

garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.    

C) correta, vide art. 1º, inciso V da LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998. 

V - Cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a militares, e a seus respectivos 

dependentes, de cada ente estatal, vedado o pagamento de benefícios, mediante convênios ou consórcios 

entre Estados, entre Estados e Municípios e entre Municípios; 

Bem como art. 201 da CF  

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação 

obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos 

da lei, 

D) incorreta, os critérios são os previstos no art. 1º da LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998. 

E) incorreta, não há distinção na LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998. 

 

Questão 44 - Gabarito B 

A) incorreta, vide art. 71, da CF/88: 

B) correta, vide art. 71, inciso III da CF/88: 

C) incorreta, vide art. 71, da CF/88: 

D) incorreta, vide art. 71, da CF/88: 

E) incorreta, vide art. 71, da CF/88: 

Questão 45 - Gabarito B 

A) incorreta, vide art. 71, da CF/88: 

B) correta, vide art. 71, inciso III da CF/88: 



 
C) incorreta, vide art. 71, da CF/88: 

D) incorreta, vide art. 71, da CF/88: 

E) incorreta, vide art. 71, da CF/88: 

 

Sobre as questões anteriores, veja-se: 

A propósito: Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do 
Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 

I - Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que 
deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento; 

II - Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos 
da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder 
Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que 
resulte prejuízo ao erário público; 

III - Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na 
administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, 
excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de 
aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento 
legal do ato concessório; 

IV - Realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica 
ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais 
entidades referidas no inciso II; 

V - Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, 
de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo; 

VI - Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, 
ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município; 

VII - Prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por 
qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas; 

VIII - Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as 
sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado 
ao erário; 

IX - Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato 
cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; 

X - Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos 
Deputados e ao Senado Federal; 



 
XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. 

Questão 46 - Gabarito C 

A) incorreta, extrapola os preceitos da Lei 8666/90 

B) incorreta, é ilegal a exigência de tais requisitos 

C) correta, vide art. 46, § 3º da Lei nº 8666/90 

Art. 46.  Os tipos de licitação "melhor técnica" ou "técnica e preço" serão utilizados exclusivamente para 

serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, 

fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em particular, para a 

elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos, ressalvado o disposto no 

§ 4o do artigo anterior.   

§ 3o  Excepcionalmente, os tipos de licitação previstos neste artigo poderão ser adotados, por autorização 

expressa e mediante justificativa circunstanciada da maior autoridade da Administração promotora 

constante do ato convocatório, para fornecimento de bens e execução de obras ou prestação de serviços 

de grande vulto majoritariamente dependentes de tecnologia nitidamente sofisticada e de domínio 

restrito, atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação, nos casos em que o objeto 

pretendido admitir soluções alternativas e variações de execução, com repercussões significativas sobre 

sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade concretamente mensuráveis, e estas puderem 

ser adotadas à livre escolha dos licitantes, na conformidade dos critérios objetivamente fixados no ato 

convocatório. 

D) incorreta, não relata o procedimento a ser adotado 

E) incorreta, não deve ocorrer inversão de fases 
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