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QUESTÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO  

Prof. Nilton Coutinho 

Questão 1  

Gabarito: Correta, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002: 

Art. 1º  Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de 

pregão, que será regida por esta Lei. 

Parágrafo único.  Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles 

cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por 

meio de especificações usuais no mercado. 

Art. 2º, § 1º  Poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de recursos de tecnologia da 

informação, nos termos de regulamentação específica. 

 

Questão 2  

Gabarito: Errada, pois é inexigível a licitação para participação de servidores em cursos, nos termos 

do art. 25, II, combinado com o inciso VI do art. 13 da Lei nº 8.666/93. 

Art. 13.  Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os 

trabalhos relativos a: 

VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: 

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, 

com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços 

de publicidade e divulgação; 

 

Questão 3 

Gabarito: Correta, nos termos do art. 25 da lei 8.666/93 

 

Questão 4  

Gabarito: Correta nos termos dos artigos 70 e 71 da CF/88; 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das 

entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 



 
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 

controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 

 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas 

da União, ao qual compete: 

 

Questão 5  

Gabarito: Errada. O controle do Poder Judiciário não deverá incidir sobre os aspectos que são reservados à 

apreciação subjetiva da Administração Pública, conhecidos como o mérito administrativo – conveniência e 

oportunidade. Alexandrino e Paulo consideram que o Judiciário não pode invalidar a escolha feita pelo 

administrador - resultado de sua valoração de oportunidade e conveniência administrativas - e os 

elementos motivo e objeto desses atos - que formam o chamado mérito administrativo (ALEXANDRINO; 

PAULO , 2017), fato pelo qual se deve apurar a legalidade e em caso de ilegalidade, anular o ato, nunca 

revogá-lo. 

 

Questão 6  

Gabarito: Correta. O ato da fiscalização seria delegável, mas para punir, tornar-se-ia necessário delegar o 

poder de polícia à sociedade de economia mista, o que seria contrário aos entendimentos do STF e STJ. 

Conforme firmou o STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.717, e o STJ no REsp nº 817534. 

 

Questão 7 

Gabarito: Errada, essa situação configura o exercício do poder disciplinar. 

 

Questão 8 

Gabarito: Errada, pois João está sujeito à perda da função pública, conforme estabelecido na Lei Nº 8.429/92. 

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 cinqüenta por cento do 

patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei. 

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: 

II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores 

integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das 

formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; 

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente; 



 
Art. 12.  Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está 

o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada 

ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:        

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente 

ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos 

de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar 

com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 

ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; 

 

Questão 9  

Gabarito: Correta, vide dispositivos legais do item anterior. 

 

Questão 10  

Gabarito: Errada, não há previsão de responsabilidade objetiva na Lei n. 8.429/1992. 

1) É inadmissível a responsabilidade objetiva na aplicação da Lei n. 8.429/1992, exigindo- se a presença de dolo 

nos casos dos arts. 9º e 11 (que coíbem o enriquecimento ilícito e o atentado aos princípios administrativos, 

respectivamente) e ao menos de culpa nos termos do art. 10, que censura os atos de improbidade por dano 

ao Erário. (STJ, Jurisprudência em teses, EDIÇÃO N. 38:   IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - I). 

 

Questão 11  

Gabarito: Correta, pois João é considerado agente público nos termos do art. 1º da Lei de Improbidade 

Administrativa (n. 8.429/1992). 

 

Questão 12  

Gabarito: Errada, segundo o STJ, independentemente do ato ser discricionário ou vinculado, o motivo 

declarado vincula o ato para todos os efeitos jurídicos, fato pelo qual é inválido o ato por não subsistir os 

motivos que embasaram sua confecção. 

 

Questão 13  

Gabarito: Correta, consoante estabelece o art. 37, XVI, da CF: 

Art. 37(...) 

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de 

horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:                          (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) 

a) a de dois cargos de professor;    

 



 
 

Questão 14  

Gabarito: Errada, a responsabilidade civil independe da criminal, ademais, ressaltasse o art. 37, § 6º, da CF/88: 

Art. 37 (...) 

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão 

pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso 

contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

 

Questão 15  

Gabarito: Correta, conforme entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 841526 em que fora fixada 

a seguinte tese de repercussão geral: “Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção 

previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”. 
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