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QUESTÃO 51 - ERRADO 

COMENTÁRIO: cargo publico efetivo e emprego público devem ser providos mediante a realização de concurso 

público. 

Art. 37, II, CF - II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 
forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação 
e exoneração;  

QUESTÃO 52 - CERTO 

COMENTÁRIO: a estabilidade é alcançada após três anos de efetivo exercício. 

Art. 41, CF - São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento 

efetivo em virtude de concurso público.     

QUESTÃO 53 - ERRADO 

COMENTÁRIO: cargo público deve ser criado por lei. Decerto é ato administrativo, logo não é instrumento para 
criar cargo ou emprego público. 

QUESTÃO 54 - ERRADO 

COMENTÁRIO: o  desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a 

renúncia a direito pelo administrado (art. 27 da Lei nº 9.784/99). 

 

QUESTÃO 55 - ERRADO 

COMENTÁRIO: é inconstitucional a exigência de depósito do valor da multa como condição de admissibilidade 

do recurso.  Súmula Vinculante 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de 

dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. 

 

QUESTÃO 56 - CERTO 

COMENTÁRIO: O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no 

prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior (art. 56, § da Lei nº9.784/99). 

QUESTÃO 57 - ERRADO 

COMENTÁRIO: o art. 58 prevê os legitimados para interpor recurso. 
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Art. 58. Têm legitimidade para interpor recurso administrativo: 

I - os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo; 

II - aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida; 

III - as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos; 

IV - os cidadãos ou associações, quanto a direitos ou interesses difusos. 

 

QUESTÃO 58 - CERTO 

COMENTÁRIO: a competência para decidir de recurso administração não admite delegação. É o que consta no 

art. 13 da Lei nº 9.784/99. 

Art. 13. Não podem ser objeto de delegação: (...) II - a decisão de recursos administrativos; 

Gabarito: certo 

QUESTÃO 59 - CERTO 

Comentário: ato discricionário legal pode ser revogado por conveniência ou oportunidade. É o que consta no 

art. 53 da Lei nº 9.784/99. 

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. 

 

QUESTÃO 60 - ERRADO 

Comentário: controle interno não alcança apenas atos administrativos, pois contratos podem ser anulados ou 

revogados mediante controle interno.  

 

QUESTÃO 61 - CERTO 

Comentário: a Administração não pode anular contrato de direito privado, pois inexiste supremacia em relação 

ao particular.  

 

QUESTÃO 62 - ERRADO 

Comentário: em caso de guerra ou grave perturbação da ordem pública a licitação é dispensável. È o que consta 

no art. 24 da Lei nº 8.666/93: Art. 24.  É dispensável a licitação: (...) III - nos casos de guerra ou grave 

perturbação da ordem; 
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QUESTÃO 63 - CERTO 

Comentário: poderá ser utilizado o pregão para contratar bens e serviços comuns. É o que consta no art. 1º da 

Lei nº 10.520/02.  

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

que será regida por esta Lei. 
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