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QUESTÃO NÚMERO: 24 

GABARITO PRELIMINAR: CERTO 

COMENTÁRIO: De fato, o alvará de licença, a exemplo da licença para construir, é ato administrativo                
unilateral e vinculado, o qual faculta aos interessados o exercício de determinada atividade. 

 

 

QUESTÃO NÚMERO: 25 

GABARITO PRELIMINAR: CERTO 

COMENTÁRIO: O princípio da confiança legítima decorre diretamente da ideia de Estado de Direito e               
possui fundamental papel hermenêutico. Traz em si a necessidade de manutenção de atos             
administrativos, ainda que antijurídicos, desde que verificada a expectativa legítima, por parte do             
administrado, de estabilização dos efeitos decorrentes da conduta administrativa. 

 

 

QUESTÃO NÚMERO: 26 

GABARITO PRELIMINAR: ERRADO 

COMENTÁRIO: Súmula 635: “Os prazos prescricionais previstos no artigo 142 da Lei 8.112/1990 iniciam-se              
na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma              
conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido – sindicância de caráter               
punitivo ou processo disciplinar – e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a                 
interrupção.” 

 

QUESTÃO NÚMERO: 27 

GABARITO PRELIMINAR: CERTO (polêmica) 



COMENTÁRIO: Apenas a lei inova originariamente na ordem jurídica, criando direitos e obrigações e              
restringindo a liberdade e a propriedade dos administrados, enquanto o regulamento inova de forma              
derivada e subordinada, sem a autonomia da lei. 

 

QUESTÃO NÚMERO: 28 

GABARITO PRELIMINAR: ERRADO 

COMENTÁRIO: A situação narrada tipifica a previsão do artigo 11, X, da Lei 8429/1992, que prevê os atos                  
de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública, que só admite conduta              
dolosa, o que torna o item errado. 

Art. 11. X - transferir recurso a entidade privada, em razão da prestação de serviços na área de saúde sem                    
a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere, nos termos do parágrafo único do               
art. 24 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.               (Incluído pela Lei nº 13.650, de 2018) 

 

 

QUESTÃO NÚMERO: 29 

GABARITO PRELIMINAR: CERTO 

COMENTÁRIO: LAI. Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos              
órgãos e entidades referidos no art. 1º desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a                  
identificação do requerente e a especificação da informação requerida. § 1º Para o acesso a informações                
de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a              
solicitação.§ 2º Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamento              
de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet.§ 3º São vedadas quaisquer exigências                 
relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. 

 

QUESTÃO NÚMERO: 30 

GABARITO PRELIMINAR: ERRADO 

COMENTÁRIO: Lei 8666/1993: 

Art. 9o Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e                  
do fornecimento de bens a eles necessários: 

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

 

 

QUESTÃO NÚMERO: 31 

GABARITO PRELIMINAR: CERTO 



COMENTÁRIO: Lei 8987/1995 

Art. 27-A. Nas condições estabelecidas no contrato de concessão, o poder concedente autorizará a              
assunção do controle ou da administração temporária da concessionária por seus financiadores e             
garantidores com quem não mantenha vínculo societário direto, para promover sua reestruturação            
financeira e assegurar a continuidade da prestação dos serviços. (Incluído pela Lei nº 13.097,              
de 2015) 

§ 4o Configura-se a administração temporária da concessionária por seus financiadores e garantidores             
quando, sem a transferência da propriedade de ações ou quotas, forem outorgados os seguintes poderes:               
(Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015). 

I - indicar os membros do Conselho de Administração, a serem eleitos em Assembleia Geral pelos                
acionistas, nas sociedades regidas pela Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976; ou administradores, a                
serem eleitos pelos quotistas, nas demais sociedades;                          (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015) 

II - indicar os membros do Conselho Fiscal, a serem eleitos pelos acionistas ou quotistas controladores em                 
Assembleia Geral; (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015) 

III - exercer poder de veto sobre qualquer proposta submetida à votação dos acionistas ou quotistas da                 
concessionária, que representem, ou possam representar, prejuízos aos fins previstos no caput deste             
artigo;  

(Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015) 

IV - outros poderes necessários ao alcance dos fins previstos no caput deste artigo.  

 (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015) 
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