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QUESTÃO NÚMERO 61

GABARITO PRELIMINAR: B

COMENTÁRIO:

61) Letra b.

Item I: Correto. Todas as formas de provimento que não sejam a nomeação são

consideradas derivadas.

Item II: Errado. Atualmente, após alteração promovida por meio de emenda

constitucional, a estabilidade do servidor público ocorre após 3 anos de efetivo

exercício. Logo, o mencionado artigo não está em sintonia com as disposições

constitucionais vigentes.

Item III: Correto. Assim como informado, estabelece o artigo 179 que “O

servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de

suas atribuições”.

QUESTÃO NÚMERO 62

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO:

62) Letra d.

De acordo com o Parágrafo Único do artigo 21 da Lei de Acesso à Informação,

“As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem

violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de

autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso”.



QUESTÃO NÚMERO 63

GABARITO PRELIMINAR: A

COMENTÁRIO:

63) Letra a.

Uma das principais novidades legislativas introduzidas na Lei 8.429/1992 é a

legitimação ativa exclusiva do Ministério Público para as ações de improbidade

administrativa.

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será
proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum
previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo
Civil), salvo o disposto nesta Lei.

QUESTÃO NÚMERO 64

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO:

64) Letra d.

De acordo com o artigo 6º da Lei Complementar Estadual 58/2006, temos a

previsão de que “O contribuinte tem direito de gerir seu próprio negócio, sob o

regime da livre iniciativa, sendo vedada a divulgação, por parte da Fazenda

Pública ou de seus funcionários, de informação obtida em razão do ofício sobre

a situação econômica ou financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre

a natureza e o estado dos seus negócios e atividades”.

QUESTÃO NÚMERO 65

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO:

65) Letra d.



Item I: Correto. Sendo o Estado do Pará condenado ao pagamento de

indenização, poderá ele ingressar com uma ação regressiva contra o servidor,

desde que a atuação tenha ocorrido, no caso, com dolo ou culpa (conceito

adotado em sentido amplo).

Item II: Correto. As três esferas de responsabilização são independentes entre

si, de forma que a simples absolvição na órbita criminal, por si só, é incapaz de

refletir nas demais esferas.

Item III: Errado. A responsabilidade pelo pagamento das verbas mencionadas

pelo item é do Estado, e não do servidor. O servidor apenas responde, conforme

demonstrado, em uma eventual ação regressiva proposta pelo Poder Público.

QUESTÃO NÚMERO 66

GABARITO PRELIMINAR: B e D

COMENTÁRIO:

66) Letras B e D (Erro da banca)

Item I: Errado. Os fundos especiais estão abrangidos no campo de aplicação da

Lei 8.666/1993.

Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos
administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade,
compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da
administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações
públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e
demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios.

Item II: Correto. De acordo com o artigo 3º, temos a previsão de que “A

licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a

promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada



em estrita conformidade com os princípios básicos 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”.

Item III: Correto. De acordo com o §11 do artigo 3º, temos a previsão de que
“Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão,
mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o
contratado promova, em favor de órgão ou entidade integrante da
administração pública ou daqueles por ela indicados a partir de processo
isonômico, medidas de compensação comercial, industrial, tecnológica ou
acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na
forma estabelecida pelo Poder Executivo federal”.
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