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Questão 18  

Gabarito: Letra A – não pode dispor sobre o tema mediante decreto, A criação de órgãos públicos e entidades 

administrativas deve ser feita mediante LEI. Na competência do Poder Regulamentar não é permitido criar 

ou extinguir órgãos. 

 

 

Questão 19 – 

Gabarito: Letra E. Segundo Maria Sylvia Di Pietro, a tipicidade é um atributo do ato administrativo que impede 

a Administração Pública sem finalidade específica. Para a autora, todo ato administrativo nasce com 

finalidade específica e, assim, deve cumprir essa finalidade. Trata-se de uma proteção para o administrado. 



 

 

Letra D é a resposta correta. Trata-se de encampação. 

Lei n. Lei nº 8.987/95: 

Art. 37. Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da 

concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento 

da indenização, na forma do artigo anterior. 

 

 

Questão 20 – 

Gabarito: Letra D. O poder disciplinar comporta certa margem de liberdade a fim de valorar a situação e indicar 

a sanção mais adequada ao caso concreto. 

Característica do poder disciplinar é a sua discricionariedade. A palavra discricionariedade tem a ver com 

margem de liberdade para se decidir sobre o ato mais adequado a ser proferido. Entretanto, essa 

discricionariedade do poder disciplinar deve ser compreendida em seus dois sentidos: 

A) A discricionariedade do poder disciplinar reside no fato de que a administração não está vinculada à 

prévia definição da lei sobre a infração funcional e a respectiva sanção, havendo uma margem de 

liberdade para avaliar o ato ilegal praticado pelo servidor, a fim de se aplicar a penalidade mais 

adequada. O art. 128 da Lei nº 8.112/90 exige que, antes de ser aplicada a sanção, devem ser 

analisados: a conduta do servidor, os seus antecedentes, a gravidade da situação e os danos gerados 

ao serviço público. Ou seja, todo esse conjunto deve ser aferido para que se possa aplicar uma 

penalidade. 

 



 
B) O segundo aspecto da discricionariedade do poder disciplinar está no sentido de que não há a 

necessidade de prévia definição em lei da infração administrativa e da sanção a ser aplicada. No ramo 

do Direito Penal, o ilícito penal deve estar previamente definido em lei (especificação prévia e precisa 

do fato e da sanção penal) – trata-se do princípio da tipicidade. Mas, para o direito administrativo, não 

há necessidade de todas as infrações administrativas estarem previamente definidas em diploma legal 

e, ainda, acompanhadas da sanção cabível; nesse caso, para o direito administrativo, prevalece o 

princípio da atipicidade. 

 

PARTE ESPECÍFICA 

 

Questão 54 –  

Gabarito: Letra B. Exigibilidade e executoriedade 

Há autores que se referem ao atributo da exigibilidade do ato administrativo, preferindo a divisão: 

exigibilidade e executoriedade, em vez de mencionar apenas a autoexecutoriedade. Nesse sentido, temos 

a posição de Celso Antônio Bandeira de Mello e Diógenes Gasparini. 

Para essa corrente doutrinária, a exigibilidade é o poder da Administração de exigir o cumprimento da 

determinação (ato administrativo), inclusive com meios indiretos de coerção, por exemplo, com a 

possibilidade de aplicação de multas para obrigar indiretamente o administrado a fazer ou não fazer alguma 

coisa. A executoriedade é a execução direta pela própria Administração com seus meios diretos de coerção 

como a remoção de veículo, demolição etc. 

Confira as palavras de Celso Antônio (2004, p. 384): 

A executoriedade não se confunde com a exigibilidade, pois esta não garante por 
si só a possibilidade de coação material, de execução do ato. Assim, há atos 
dotados de exigibilidade, mas que não possuem executoriedade. Exemplo: a 
intimação para que o administrado construa calçada defronte de sua casa ou 
terreno não apenas impõe, mas é exigível, porque se o particular desatender ao 
mandamento, pode ser multado sem que a Administração necessite ir ao Poder 
Judiciário para que lhe seja atribuído ou reconhecido o direito de multar. Ainda 
mais: a Administração pode construir a calçada, por conta própria, e debitar o custo 



 
da obra ao administrado, igualmente sem necessidade de socorrer-se das vias 
judiciais para realizar esta construção. Entretanto, não pode obrigar 
materialmente, coativamente, ao particular a realizar a construção da calçada. Nos 
casos de executoriedade, pelo contrário, a Administração, por si mesma, compele 
o administrado, com, verbi gratia, quando dissolve uma passeata, quando interdita 
uma fábrica, quando se apossa (caso de requisição) de bens indispensáveis ao 
consumo da população em caso de calamidade pública, quando apreende 
medicamento cujo prazo de validade se expirou [...] 

E assim conclui o autor: 

[...] graças à exigibilidade, a Administração pode valer-se de meios indiretos de 
coerção que induzirão o administrado a atender ao comando imperativo. Graças à 
executoriedade, quando esta exista, a Administração pode ir além, isto é, pode 
satisfazer diretamente sua pretensão jurídica compelindo materialmente o 
administrado, por meios próprios e sem necessidade de ordem judicial para 
proceder a esta compulsão. Quer dizer-se: pela exigibilidade pode-se induzir à 
obediência, pela executoriedade pode-se compelir, constranger fisicamente. 

 

O poder de polícia é exercido pela polícia judiciária e administrativa. Sendo marcado pela discricionariedade, 

já que há certa margem de liberdade na expressão desse poder. 

Sobre discricionariedade do poder de polícia já escrevemos: A discricionariedade do poder de polícia reside no 

uso da liberdade legal de valoração das atividades a serem "policiadas", na gradação das sanções aplicáveis, 

bem como pelo melhor momento de agir. O Poder Público possui uma certa liberdade para selecionar as 

atividades mais relevantes da sociedade, decidir quais medidas serão impostas, a fim de proteger o 

interesse público, e quando elas serão adotas. 

Para que a atividade tenha sobre ela o exercício do poder de polícia, ela deve ter alguma “danosidade” para a 

sociedade. Deve ser uma atividade que possa causar alguma lesão aos demais particulares se for utilizada 

indevidamente, fazendo surgir a necessidade de que sejam impostas restrições no seu exercício para o bem 

estar da coletividade. Um exemplo que podemos citar é o uso de veículo aéreo não tripulado e controlado 

remotamente, são os chamados drones. Esse “brinquedo” começou a ser usado, inicialmente, no Brasil 

para atividades recreativas, passando, rapidamente, para uso de diversas tarefas como, por exemplo, 

entrega de encomendas, empresas de segurança e etc. No entanto, o seu uso, no início, não tinha 

restrições, mas em razão dos possíveis danos o Estado enxergou a potencialidade lesiva e, por 

consequência, fazendo surgir a necessidade de regulamentação (quem pode pilotar, locais, altura, 

atividades a serem realizadas etc.), bem como de fiscalização por órgãos do Poder Público.  

 

 



 

 

Questão 55  

Gabarito: Letra D. art. 48, da Lei nº 8.666/93. 

Serão desclassificadas as propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços 

manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua 

viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 

mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, 

condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. Proposta inexequível não 

é séria, uma vez que, muito provavelmente, não terá a possibilidade de ser honrada.(art. 48) 

Consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de 

engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes 

valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela 

administração, ou 

b) valor orçado pela administração. 

 

 

Questão 56  

Gabarito: Letra A. 



 
Art. 10 da LC 769/2008: 

§ 4º O segurado que exerça, concomitantemente, cargo efetivo e mandato eletivo de vereador 

filia-se ao RPPS/DF, pelo cargo efetivo, e ao RGPS, pelo mandato eletivo. 

 

Questão 57 – 

Gabarito: Letra A. art. 11, Lei nº 9.784/99. 

Art. 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como 

própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. 

 

 

Questão 58 –  

Gabarito: Letra C. art. 24: 

XI - na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em conseqüência de rescisão 

contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições 

oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido; 

 



 

 

Questão 59 –  

Gabarito: Letra E 

Na aplicação dos princípios, não existe hierarquia entre eles, uma vez que todos têm de ser respeitados 

durante a atividade do agente público, sejam princípios expressos, sejam implícitos. Um princípio não pode 

ser preterido para a aplicação de outro. O ato tem de ser, ao mesmo tempo, praticado de acordo com a lei, 

com a impessoalidade, moralidade; deve ser corretamente divulgado, ser eficiente, dentro dos seus limites 

(razoável e proporcional), havendo também a sua justificação. Assim, todas as questões que retratam 

relação de hierarquia entre os princípios está errada. 

Trata-se do conceito de proporcionalidade em sentido estrito. 

 

 

Questão 60 –  

Gabarito: Letra D 

Motivo é a situação de direito e de fato que determina ou autoriza a realização do ato administrativo. Pode vir 

expresso, como também pode ser deixado a critério do administrador. 

Situação de fato é o acontecimento que gera a expedição do ato administrativo; é uma situação anterior, que 

leva a Administração a manifestar sua vontade. Motivo de direito é o fundamento legal, é o dispositivo de 

lei que autoriza o ato praticado. 

No caso de multa por avançar o sinal vermelho, o motivo de fato é avançar o sinal, e o motivo de direito é o 

art. 208 do CTB, que autoriza a multa para quem transpõe o sinal vermelho. Assim, em razão desses 

motivos, a Administração aplica multa ao condutor. 



 
Todo ato deve ter motivo, inclusive nos VINCULADOS. Porém, neste o motivo é vinculado à lei. 

 

Questão 61 – 

Gabarito: Letra C. Entendemos que o examinador acolheu a doutrina de Maria Sylvia Di Pietro: 

“Na Constituição, encontram-se exemplos de serviços públicos exclusivos, como o serviço postal e o correio 
aéreo nacional (art. 2 1 , X) , o s serviços d e telecomunicações (art. 2 1 , XI) , o s de radiodifusão, energia 
elétrica, navegação aérea, transportes e demais indicados no artigo 2 1 , XII, o serviço de gás canalizado 
(art. 25, § 2Q) . 

Outros serviços públicos podem ser executados p elo Estado ou pelo particular, neste último caso mediante 
autorização do Poder Público. Tal é o caso dos serviços previstos no título VIII da Constituição, concernentes 
à ordem social, abrangendo saúde (arts . 1 9 6 e 1 99) , previdência social (art. 202) , assistência social (art. 
204) e educação 

(arts . 208 e 209) .” 

 

Questão 62 –  

Gabarito: Letra A 

A revisão ou recomposição deriva da ocorrência de fato superveniente. Um desses fatos é a alteração 

unilateral imposta pelo Poder Público, na medida em que se a alteração provoca ônus para o contratado, a 

equação econômico-financeira deverá ser mantida. A recomposição também pode decorrer de eventos da 

natureza ou causas imprevisíveis e inevitáveis, que provocam alteração contratual. 

Conforme Celso Antônio Bandeira de Melo, é obrigatória a revisão do contrato quando as alterações do 

projeto ou do cronograma de sua execução, impostas pela Administração, aumentam os custou ou agravam 



 
os encargos do particular contratante; ou quando atos gerais do Governo ou dificuldades materiais 

específicas passam a onerar, extraordinariamente, o cumprimento do contrato, desequilibrando a equação 

econômica-financeira estabelecida, inicialmente, entre as partes. Desse modo, a recomposição de 

preços/revisão não se confunde com reajustamento contratual de preços, pois este surge do consenso 

inicial das partes, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, durante sua execução 

normal; ao passo que aquela, a recomposição, destina-se a restaurar esse mesmo equilíbrio, desfeito por 

eventos supervenientes e extraordinários não previstos pelos contratantes, que acarretam modificação 

anormal na situação fática existente na época da celebração do ajuste. A recomposição de preços 

independe, assim, de previsão no contrato e torna-se devida no momento em que este deixa de atender à 

sua finalidade, ou seja, à manutenção da equação econômico-financeira. 

A previsão para revisão está no art. 37, XXI da CF. 

 

 

Questão 63 –  

Gabarito: Letra B. Está errada porque os militares não são servidores públicos no sentido estrito, mas são 

agentes públicos. 

Letra D é errada porque detentores de mandato eletivo e auxiliares diretos são AGENTES POLÍTICOS. 

Letra E está errada porque servidores de cargo efetivo são agentes administrativos na categoria de Hely Lopes 

Meirelles. 

Letra C. Correta. 

Vejamos: 

Em razão do vasto número de pessoas que exercem funções Estatais, é imperioso agrupá-las em categorias, 

que mantém semelhanças entre si. A classificação a ser exposta é aquela defendida por Hely Lopes 

Meirelles, sendo a clássica divisão adotada por muitos autores, dentre eles Carvalho Filho. Por essa corrente 

os agentes públicos são todas as pessoas físicas incumbidas, definitivamente ou transitoriamente, do 

exercício de alguma função estatal. 

a) AGENTES POLÍTICOS: 

São os componentes do Governo nos seus primeiros escalões, para o exercício de atribuições constitucionais. 

Atuam com plena liberdade funcional, desempenham suas atribuições com prerrogativas e 

responsabilidades próprias, estabelecidas na CF e em leis esparsas. Não estão hierarquizados, sujeitando-

se apenas aos graus e limites constitucionais impostos. Têm plena liberdade funcional, ficando a salvo de 



 
responsabilização civil por seus eventuais erros de atuação, a menos que tenham agido com culpa grosseira, 

má-fé ou abuso de poder. 

As prerrogativas que tem tais agentes não são privilégios pessoais, mas são garantias necessárias ao pleno 

exercício de suas altas e complexas funções. Se assim não fosse, os agentes ficariam tolhidos na sua 

liberdade de opção e de decisão. Exemplos: 

• foro por prerrogativa de função; 

• garantias aos juízes de não poderem ser removidos. 

Estão nessa categoria: Chefes do Executivo e seus auxiliares (ministros e secretários); Membros das 

Corporações Legislativas (senadores, deputados e vereadores); membros do Poder Judiciário 

(magistrados); membros do Ministério Público; membros dos Tribunais de Contas; representantes 

diplomáticos e demais autoridades do alto escalão. 

Apesar de Hely Lopes Meirelles considerar os membros dos Tribunais de Contas como agentes políticos, o STF 

entendeu que ocupam cargos técnicos, e não políticos.1 

STF já decidiu que magistrados são agentes políticos. 

A retribuição pecuniária dos agentes políticos chama-se subsídio. 

b) AGENTES ADMINISTRATIVOS: 

São os servidores públicos, com maior ou menor grau de hierarquia, encargos e responsabilidades profissionais 

dentro do órgão ou da entidade a que servem. Essa categoria constitui a imensa massa dos prestadores de 

serviços à Administração. São: 

• Servidores públicos (propriamente ditos ou servidores em sentido estrito ou servidores estatutários): são 

titulares de cargo público (de provimento efetivo ou em comissão) e se submetem ao regime estatutário.2 

• Empregados públicos (ou servidores empregados ou servidores celetistas): titulares de emprego público 

submetem-se ao regime celetista (com algumas normas de direito público), muito próximo do regime dos 

trabalhadores da iniciativa privada. 

• Agentes temporários: contratados com base no art. 37, IX, da CF, por tempo determinado, para “atender 

a necessidade temporária de excepcional interesse público”. Ex.: recenseadores do IBGE. A contratação 

temporária está regulada na Lei nº 8.745/93.3 

                                                           
1 “Com efeito, a doutrina, de um modo geral, repele o enquadramento dos Conselheiros dos Tribunais de Contas na categoria de agentes políticos, 

os quais, como regra, estão fora do alcance da Súmula Vinculante nº 13, salvo nas exceções acima assinaladas, quais sejam, as hipóteses de 

nepotismo cruzado ou de fraude à lei.” Rcl 6.702 MC-AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgamento em 4.3.2009, DJe 

de 30.4.2009. 

 

2 Servidor público, para os efeitos da Lei nº 8.112/90 (servidor em sentido estrito), é o titular de cargo público, seja ele de provimento efetivo ou 

em comissão. É o antigo conceito de “funcionário público”, que não deve mais ser utilizado pois não foi recepcionado pela Constituição de 1988. 

 

3 É possível nova contratação temporária, também com fundamento na Lei 8.745/1993, precedida por processo seletivo equiparável a concurso público, 

para outra função pública e para órgão sem relação de dependência com aquele para o qual fora contratado anteriormente, ainda que a nova 

contratação tenha ocorrido em período inferior a 24 meses do encerramento do contrato temporário anterior. REsp 1.433.037-DF, Rel. Min. Humberto 

Martins, julgado em 25.2.2014. 

 



 
c) AGENTES HONORÍFICOS: 

São cidadãos convocados, designados ou nomeados para prestar, transitoriamente, determinados serviços ao 

Estado, em razão de sua condição cívica, sua honorabilidade ou de sua notória capacidade profissional, mas 

sem qualquer vínculo empregatício ou estatutário e, normalmente, sem remuneração. 

Tais serviços constituem o chamado múnus público, ou serviços públicos relevantes. 

Não são servidores públicos, mas momentaneamente exercem função pública, mas para fins penais são 

equiparados a funcionários públicos (art. 327 do código penal). 

Exemplo: função de jurado e mesário eleitoral. 

d) AGENTES DELEGADOS 

São particulares que recebem a incumbência da execução de determinada atividade, obra ou serviço público 

e o realizam em nome próprio por sua conta e risco, mas segundo as normas do Estado e permanente 

fiscalização do agente. 

Remunerados, como regra, pelo usuário do serviço público, não pelo Poder Público. 

Não são servidores públicos, nem representantes do Estado, são colaboradores do Estado. 

Quando atuam no exercício da delegação e lesam direitos alheios devem responder sob as mesmas normas da 

Administração, ou seja, com responsabilidade objetiva pelo dano e por crime funcional se for o caso. Tendo 

o Estado responsabilidade subsidiária. 

Ex.: concessionários e permissionários de obras e serviços públicos; serventuários de ofícios e cartórios; 

e) AGENTES CREDENCIADOS 

São aqueles que recebem a incumbência de representar a Administração na prática de determinado ato ou 

para praticar determinada atividade específica mediante remuneração. 

Há também o conceito legal de agente público, definido pelo art. 2º da Lei de Improbidade Administrativa: 

Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, 
ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, 
designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, 
mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. 

 

 

 



 

 

Questão 64  

Gabarito: Letra E. 

Art. 3º, Lei nº 8.666/93. 

II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer 

outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de 

pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto 

no parágrafo seguinte e no art. 3o da Lei no8.248, de 23 de outubro de 1991. 

 

 

Questão 65 –  

Gabarito: Letra B. 

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de 
controle interno com a finalidade de: 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de 
governo e dos orçamentos da União; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8248.htm#art3.


 
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da 
aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres 
da União; 

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou 
ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. 

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da 
lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. 

 

Professor Gustavo Scatolino 
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