
Questionário de Direito Administrativo

1- A  empresa  pública   federal  X,  que  atua  no   setor  de  pesquisas   petroquímicas,  
necessita   ampliar   sua   estrutura,   para   a   construção   de   dois   galpões   industriais.  
Para   tanto,   decide   incorporar   terrenos   contíguos   a   sua   atual   unidade   de  
processamento,  mediante  regular  processo  de  desapropriação.  
A  p r ó p r i a  e m p r e s a  p ú b l i c a  d e c l a r a  a q u e l e s   t e r r e n o s  c o m o  d e  
u t i l i d a d e  p ú b l i c a  e  i n i c i a  a s  t r a t a t i v a s  c o m  o s  p r o p r i e t á r i o s  d o s  
terrenos  –  que,  entretanto,  não  aceitam  o  preço  oferecido  por   aquela  entidade.  
Nesse caso, 

a ) s e  o  e x p r o p r i a n t e   a l e g a r  u r g ê n c i a  e  d e p o s i t a r   a  q u a n t i a  
a r b i t r a d a  d e  c o n f o r m i d a d e  c o m  a  l e i ,  t e r á  d i r e i t o  a  i m i t i r - 
se provisoriamente na posse dos terrenos. 

b) a   desapropriação   não   poderá   consumar-se,   tendo   em   vista   que   não   houve  
concordância  dos  titulares  dos  terrenos. 

c ) a  d e s a p r o p r i a ç ã o  d e m a n d a r á  a  p r o p o s i t u r a  d e  u m a  a ç ã o  
j u d i c i a l  e ,  p o r  n ã o  h a v e r  c o n c o r d â n c i a  d o s  p r o p r i e t á r i o s ,  
a contestação poderá versar sobre qualquer matéria. 

d) os   proprietários   poderão   opor-se   à   desapropriação,   ao  
f u n d a m e n t o  d e  q u e  a  e m p r e s a  p ú b l i c a  n ã o  é  c o m p e t e n t e  
para declarar um bem como de utilidade pública. 

2- O  Município  Y  promove  o  tombamento  de  um  antigo  bonde,  já   desativado,  
pertencente  a  um  colecionador  particular. Nesse  caso, 

a ) o   p r o p r i e t á r i o   p o d e   i n s u r g i r - s e   c o n t r a   o   a t o   d o  
tombamento, uma vez que se trata de um bem móvel.

b) o proprietário fica  impedido de alienar o bem, mas pode   propor   ação   visando   a  
compelir  o  Município  a  desapropriar o bem, mediante remuneração. 

c) o  proprietário  poderá  alienar  livremente  o  bem  tombado,  desde  que  o  adquirente  
se  comprometa  a  conservá-lo,  de  conformidade  com  o  ato  de  tombamento. 

d) o  proprietário   do  bem, mesmo   diante  do  tombamento  promovido   pelo  Município,  
poderá  gravá-lo  com  o  penhor.



3-No que se refere às limitações e às servidões administrativas e às diversas espécies de 
desapropriações, assinale a opção correta.

a) A expropriação de terras em que sejam cultivadas plantas psicotrópicas alcança todas 
as culturas de plantas consideradas psicotrópicas, mas abrange apenas a área 
efetivamente cultivada, não a propriedade em seu conjunto.
b) O ato declaratório de utilidade pública ou interesse social, na desapropriação, tanto 
pode advir do Poder Executivo, por meio de decreto, quanto do Poder Legislativo, por 
meio de lei, mas a segunda fase do procedimento da desapropriação — a executória — 
somente pode se dar no curso de processo judicial em que se reconheça a legalidade do 
ato.
c) Limitações administrativas são determinações de caráter geral que impõem obrigações 
positivas, negativas ou permissivas e se dirigem a proprietários indeterminados, com o fim 
de condicionar a propriedade à função social que dela é exigida.
d) A servidão administrativa, como direito real que autoriza o poder público a usar a 
propriedade imóvel ou móvel para permitir a execução de obras e serviços de interesse 
coletivo, é instituída sobre bens privados, não sobre bens públicos.
e) A desapropriação sancionadora ocorre em razão do descumprimento da função social 
da propriedade urbana, sendo de competência exclusiva dos municípios, mediante justa e 
prévia indenização em dinheiro. 

4- Com relação à desapropriação, assinale a assertiva incorreta.

a) Fundamenta-se nos princípios da utilidade pública, necessidade pública ou interesse 
social.
b) O decreto expropriatório não transfere o bem do domínio particular para o domínio 
público.
c) Somente o Chefe do Poder Executivo poder tomar a iniciativa da desapropriação.
d) Mesmo durante a fase judicial do processo expropriatório, pode o administrador público 
desistir da ação de desapropriação.
e) Todos os bens patrimoniais podem ser objeto de desapropriação, inclusive os direitos 
de crédito.

5- A requisição administrativa de uma propriedade ocupada por família com histórico de 
posse de drogas ocorrerá

a) mediante indenização independentemente da ocorrência de dano à propriedade.
b) mediante indenização em títulos da dívida agrária no prazo de vinte anos.
c) caso se comprove o cultivo de psicotrópicos na propriedade.
d) em caso de iminente perigo público.
e) mediante prévia indenização.

6- Declarando de utilidade pública diversos imóveis pertencentes a particulares, em razão 
da necessidade de ampliação do complexo industrial do Município, a Prefeitura Municipal 
de Primavera do Norte resolve desapropriá-los, depositando em juízo indenização prévia 
e justa em dinheiro. Em juízo, é homologado acordo entre as partes, servindo a sentença 
homologatória de título hábil à transcrição do domínio em favor do expropriante. Passados 
vários anos, sem que sequer houvesse o início das obras que ensejaram a 
desapropriação, o expropriado tomou conhecimento de que o expropriante havia 
determinado o cancelamento do plano de obras. À vista disso, o expropriado depreendeu 



que o expropriante havia desistido de destinar o bem à finalidade pública que ensejou a 
desapropriação. Em face dessa situação hipotética, tem- se que: 

a) ao expropriado assiste o direito pessoal de retrocessão, sendo-lhe possível reivindicar 
o bem expropriado, tendo em vista a sua não aplicação à finalidade pública que ensejou a 
desapropriação, mais indenização por perdas e danos. 
b) o expropriado nada pode fazer, pois a desapropriação é uma prerrogativa da 
Administração Pública fundada no princípio da supremacia do interesse público sobre o 
privado e o bem expropriado já foi incorporado ao patrimônio público. 
c) tendo em vista o lapso temporal decorrido, caduca o direito do expropriado de reaver o 
bem, assistindo-lhe, apenas, o direito de obter uma indenização pela violação do direito 
de preferência, ante a não destinação do bem à finalidade pública prevista no decreto 
expropriatório. 
d) configurada a hipótese de tredestinação, ao expropriado assiste o direito real de 
retrocessão, ou seja, poderá reinvindicar o bem expropriado, vez que não aplicado à 
finalidade pública que ensejou a desapropriação. 

7- Assinale a opção correta a respeito dos efeitos do tombamento.

a) O proprietário de coisa tombada sem recursos para proceder às obras de conservação 
e reparação que a coisa requerer deverá entrar com pedido de concessão de crédito no 
BNDES, de acordo com o disposto na lei de incentivo à cultura, e levar ao conhecimento 
do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional a necessidade das mencionadas 
obras, sob pena de desapropriação do bem.
b) As coisas tombadas que pertençam à União, aos estados ou aos municípios somente 
poderão ser alienadas e transferidas de uma à outra das referidas entidades, e, uma vez 
feita a transferência, dela deve o adquirente dar imediato conhecimento ao Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
c) Sem que seja protocolado o pedido de uso comercial do bem tombado ou que seja 
obtida autorização posterior do Conselho Consultivo Nacional do Patrimônio Histórico, 
não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção ou introduzir objeto que 
lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de 
se mandar destruir a obra ou retirar o objeto, impondo-se ao agente, nesse caso, a multa 
de 50% do valor da obra ou do objeto.
d) As coisas tombadas ficam sujeitas à vigilância permanente do Serviço de Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, que, por meio dos agentes da fiscalização patrimonial do 
Ministério da Cultura, poderá inspecioná-las sempre que conveniente, não podendo os 
respectivos proprietários ou responsáveis criar obstáculos à inspeção, sob pena de multa.
e) A coisa tombada não poderá sair do país, senão por curto prazo, sem transferência de 
domínio e para fim de intercâmbio cultural, a juízo do Conselho Consultivo do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

8- O prazo de caducidade do decreto expropriatório nas desapropriações por utilidade 
pública, contado da data de sua expedição, é de

a) 120 dias
b) 180 dias
c) 2 anos
d) 5 anos
e) 10 anos



9- Sobre as restrições ao direito de propriedade, no plano do direito administrativo, 
assinale a alternativa CORRETA.

a) Nas hipóteses de tombamento, em razão do interesse público na preservação dos bens 
de interesse histórico, artístico, cultural, antropológico e arquitetônico, dentre outros, será 
sempre efetivada a prévia indenização pela restrição da propriedade.
b) Em razão da situação de perigo iminente, como casos de enchentes, a Administração 
pode efetivar, permanentemente, a requisição de bens móveis, imóveis e até de serviços 
particulares.
c) A servidão administrativa constitui um ônus real imposto ao particular para assegurar a 
realização de obras e serviços públicos, sendo devida a indenização pelos prejuízos 
efetivamente suportados pelo proprietário do bem.
d) No caso da requisição, não há uma imposição de indenização, pois visa ao 
afastamento de perigo iminente, somente sendo possível a aferição de responsabilidade 
por ato lícito, caso danos sejam verificados após a requisição.

10- Parte da propriedade rural, localizada no município de Itambé do Sul, pertencente a 
Alberto e sua mulher Rosângela, foi objeto de intervenção do Estado por intermédio da 
União. O respectivo ato administrativo estabeleceu restrições e condicionamentos ao uso 
daquele bem imóvel, devendo o Poder Público indenizar, caso ocorram, os respectivos 
danos. Nesse caso, as características da situação jurídica acima correspondem à 

a) requisição administrativa, abrangendo apenas imóveis, não é auto-executória e 
preserva a propriedade com os seus donos.
b) servidão administrativa como direito real público, tem caráter de definitividade e não 
retira a propriedade de seus donos.
c) ocupação temporária como utilização provisória de bem imóvel, remunerada ou 
gratuita, retirando a propriedade de seus donos
d) limitação administrativa, impondo apenas a obrigação de não fazer, correspondendo ao 
ato unilateral, retirando a propriedade de seus donos enquanto perdurar o ato.
e) desapropriação para proteger o patrimônio público, provisória ou definitiva, esta última 
retirando o bem de seus proprietários.

11- No que se refere aos serviços públicos, assinale a opção correta.

a) De acordo com o critério que considera a exclusividade ou não do poder público na 
prestação do serviço, os serviços de telecomunicações enquadram-se como serviços 
públicos não exclusivos do Estado.
b) De acordo com a doutrina majoritária, nos serviços públicos não comerciais ou não 
industriais, a responsabilidade do Estado, perante terceiros, pelos prejuízos que 
eventualmente causar, é objetiva, ao passo que, nos serviços públicos comerciais e 
industriais, a responsabilidade é subjetiva.
c) Na hipótese de extinção da concessão de serviço público fundada no advento termo 
contratual, é cabível a incorporação, ao poder concedente, dos bens do concessionário 
necessários ao serviço público, mediante indenização.
d) Consoante o princípio da igualdade dos usuários perante os serviços prestados pela 
administração pública, reconhecido pelo ordenamento jurídico pátrio, é vedado o 
estabelecimento de tarifas diferenciadas em razão de custos provenientes do atendimento 
aos distintos segmentos de usuário.
e) A característica da mutabilidade do regime jurídico não se encontra presente no 
contrato de concessão do serviço público.



12- Nas concessões de serviços públicos, a adequação do serviço exige, entre outras 
condições, a da 

a) atualidade.
b) individualidade.
c) exclusividade.
d) durabilidade.
e) sustentabilidade.

13- Em relação ao conceito de serviço público, ao regime jurídico da concessão, da 
permissão e da autorização e às parcerias público- privadas, assinale a opção correta.

a) A permissão de serviço público tem natureza de contrato bilateral, comutativo e intuitu 
personae, o qual somente pode ser celebrado com pessoa física que demonstre 
capacidade para desempenhá-lo por sua conta e risco, não podendo ser firmado com 
pessoa jurídica.
b) A autorização de serviço público constitui ato vinculado, por meio do qual o poder 
público delega a execução de serviço de sua titularidade para que o particular o execute 
predominantemente em seu próprio benefício, mas sempre sob a fiscalização do Estado. 
c) No âmbito das parcerias público-privadas, as concessões administrativas caracterizam-
se pelo fato de o concessionário perceber recursos de duas fontes, uma decorrente do 
pagamento da tarifa pelos usuários e outra, de caráter adicional, oriunda de 
contraprestação pecuniária devida pelo poder concedente. 
d) Serviço público é toda a atividade prestada diretamente pelo Estado com o objetivo de 
satisfazer às necessidades essenciais e secundárias da coletividade, sob regime 
exclusivo de direito público, não sendo considerados públicos os serviços prestados por 
particulares por meio de concessão ou permissão.
e) A concessão de serviço público é contrato administrativo por meio do qual a 
administração transfere a pessoa jurídica ou a consórcio de empresas a execução de 
certa atividade de interesse coletivo, de forma remunerada.

14- Qual a modalidade de delegação de serviço público que envolve, adicionalmente à 
tarifa cobrada dos usuários, contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro 
privado? 

a) Concessão comum
b) Concessão administrativa
c) Concessão patrocinada
d) Consórcio público
e) Permissão qualificada

15- No início dos anos 90, o poder público concedeu à iniciativa privada a exploração de 
rodovias, ficando a cargo do concessionário a recuperação e conservação do sistema 
viário, remunerando-se pela cobrança de tarifa dos usuários (pedágio). Aproximando- se o 
prazo final do contrato de concessão, o poder concedente pretende retomar os serviços, 
tendo em vista que o valor do pedágio tornou-se muito alto em função dos índices de 
reajuste estabelecidos contratualmente. De acordo com a legislação que rege a matéria, a 
Administração poderá 

a) declarar a caducidade do contrato, caso comprove que os investimentos realizados 
pelo concessionário já foram amortizados, indenizando-o apenas pelos lucros cessantes.



b) encampar o serviço, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da 
indenização pelas parcelas dos investimentos feitos na rodovia para garantir a atualidade 
dos serviços, ainda não amortizados ou depreciados.
c) decretar a reversão dos serviços, desde que não reste mais do que 48 meses para o 
término do prazo de concessão, indenizando as parcelas dos investimentos feitos na 
rodovia para garantir a atualidade dos serviços, ainda não amortizados ou depreciados.
d) decretar a intervenção na concessão para reestabelecer, mediante procedimento 
administrativo específico com ampla defesa para o concessionário, o equilíbrio 
econômico-financeiro da concessão e a modicidade tarifária.
e) decretar a encampação, desde que comprove lucros arbitrários pelo concessionário e 
desobediência ao princípio da modicidade tarifária, desonerando-se, nesse caso, do 
pagamento de qualquer indenização ao concessionário.

16- A extinção do contrato de concessão de serviços públicos, por caducidade, 

a) quando decretada em função de reiterado descumprimento de obrigações contratuais, 
com multas já aplicadas, prescinde de prévio procedimento administrativo. 
b) é declarada por decreto do Poder Executivo, precedido, necessariamente, de 
intervenção, durante a qual será concedido à concessionária prazo para regularização da 
prestação dos serviços. 
c) depende de prévia autorização legislativa, com base nas razões de interesse público 
para retomada dos serviços. 
d) opera-se, automaticamente, com o advento do prazo contratual, salvo na hipótese de 
prorrogação para assegurar a continuidade do serviço até a assunção pelo poder público 
ou nova concessionária. 
e) deve ser precedida da comunicação à concessionária dos descumprimentos 
contratuais, dando-lhe prazo para correção das falhas e transgressões apontadas e para 
o enquadramento nos termos contratuais. 

17- De acordo com a legislação federal em vigor (Lei no 8.987/95), é uma diferença entre 
concessão e permissão de serviço público 

a) ser obrigatória a licitação para a primeira; e facultativa, para a segunda.
b) ser a primeira contrato; e a segunda, ato unilateral. 
c) ter a primeira prazo determinado; e a segunda, não comportar prazo. 
d) voltar-se a primeira a serviços de caráter social; e a segunda, a serviços de caráter 
econômico. 
e) poder a primeira ser celebrada com pessoa jurídica ou consórcio de empresas; e a 
segunda, com pessoa física ou jurídica.

18- A concessão, como delegação da prestação de um serviço público,

a) não admite lucro ao concessionário.
b) dispensa contrato.
c) deve ser precedida de licitação.
d) tem como característica a perenidade.
e) estabelece relação entre o concessionário e a administração concedente, regendo-se 
pelo direito privado.



19- Determinada atividade, quando caracterizada como serviço público, constitui 
obrigação do Estado, que pode prestá-la diretamente ou sob o regime de concessão ou 
permissão, devendo observar, entre outros, o princípio da 

a) modicidade tarifária, que veda a exploração por regime de concessão de serviços de 
natureza essencial, exceto se subsidiada pelo poder concedente. 
b) universalidade, que impõe a obrigação do poder concedente de subsidiar a prestação 
do serviço, por agente público ou privado, quando o mesmo se mostrar deficitário. 
c) continuidade, que impede o concessionário de rescindir o contrato administrativamente, 
exceto no caso de desequilíbrio econômico-financeiro. 
d) continuidade, que impede a Administração de declarar a encampação em contrato de 
concessão, salvo se verificada a prestação deficiente do serviço pela concessionária. 
e) continuidade, que não é violado quando a interrupção do serviço se dá, após prévio 
aviso, por inadimplemento do usuário.

20- Acerca dos serviços públicos, assinale a opção correta.

a) São exemplos de serviços públicos uti singuli os serviços de iluminação pública e de 
saneamento.
b) Os serviços públicos não essenciais podem ser prestados diretamente pelo Estado ou 
delegados a terceiros mediante remuneração. No caso de delegação, a regulamentação e 
o controle são exercidos pelo Estado, mas a prestação se dá por conta e risco dos 
delegatários.
c) Tanto a concessão quanto a permissão formalizam-se por atos administrativos.
d) A  declaração de caducidade da concessão de serviços públicos depende de prévia 
indenização, apurada em processo administrativo.
e) Os serviços público de natureza essencial devem ser prestados exclusivamente pelo 
Estado, podendo ser delegados a particular apenas os serviços sujeitos ao regime de 
direito privado.

21- Relativamente às disposições da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, assinale 
a alternativa correta. 

a) Parceria público-privada é considerada contrato administrativo de concessão, desde 
que na modalidade patrocinada. 
b) É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada cujo valor do contrato 
seja inferior a R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais).
c) A  delegação de funções de regulação, jurisdicional, do exercício do poder de polícia e 
de outras atividades que, de outro modo, seriam exclusivas do Estado, caracterizam as 
parcerias público-privadas. 
d) Não poderá ser celebrado o contrato de parceria público-privada se o período de 
prestação de serviços for inferior a 5 (cinco) anos. 

22- Relativamente às parcerias público-privadas a que se refere a Lei n. 11.079, de 2004, 
assinale a opção correta.

a) Sempre devem ser precedidas de licitação, na modalidade concorrência ou pregão. 
b) Admite-se que os valores mobiliários atinentes à sociedade de propósito específico 
possam ser negociados no mercado.



c) Como regra, a sociedade de propósito específico deverá, direta ou indiretamente, ser 
controlada pela Administração Pública, que deterá a maioria do capital social com direito a 
voto.
d) Antes da celebração do contrato de parceria, poderá ser constituída sociedade de 
propósito específico, que ficará responsável pela gestão das atividades pactuadas. 
e) Consoante a legislação pátria, admite-se um único órgão gestor das parcerias público-
privadas, que contará com a participação obrigatória de representantes de todos os 
estados, ao lado de representantes da União.

23- Nos termos da legislação em vigor sobre as parcerias público-privadas, a modalidade 
de concessão de serviços públicos ou obras públicas, que envolver, adicionalmente à 
tarifa cobrada dos usuários, contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro 
privado, é denominada concessão 

a) comum.
b) administrativa.
c) ordinária.
d) tradicional.
e) patrocinada.

2 4 - E m  r e l a ç ã o  à s  p a r c e r i a s  p ú b l i c o - p r i v a d a s ,  n o s  t e r m o s  d a  
Lei n. 11.079/2004, analise as assertivas abaixo:      

I . C o n c e s s ã o  p a t r o c i n a d a  é  o   c o n t r a t o  d e  p r e s t a ç ã o  d e  
serviços de que a Administração Pública seja a usuária   direta   ou   indireta,   ainda   que  
envolva  execução  de  obra ou fornecimento e instalação de bens.  

II. A   contraprestação   da   Administração   Pública   nos   contratos de parceria público-
privada poderá ser feita  por  outorga  de  direitos  sobre  bens  públicos  dominicais.  

I I I . A  s o c i e d a d e  d e  p r o p ó s i t o  e s p e c í fi c o ,  c o n s t i t u í d a  a p ó s  
a celebração do contrato da parceria, poderá assumir   a   forma   de   companhia   aberta,  
com   valores   mobiliários   admitidos   a   negociação   no   mercado,  
assegurada à Administração Pública a  titularidade da  maioria do capital votante.  

IV. A   contratação   de   parceria   público-privada   será   precedida   de   licitação   na  
modalidade  de  concorrência.    

Pode-se afirmar que: 

a) apenas as assertivas I e III estão CORRETAS.  
b) apenas as assertivas I e IV estão CORRETAS.  
c) apenas as assertivas II e III estão CORRETAS.  
d) apenas as assertivas II e IV estão CORRETAS. 

25- Nos termos da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, que institui normas gerais 
para licitação e contratação de relação à parceria público-privada no âmbito da 
Administração, marque a alternativa INCORRETA.

a) A parceria público-privada é um contrato administrativo de concessão, podendo 
assumir as modalidades patrocinada ou admistrativa.



b) Mediante previsão legal, a remuneração da parceria público-privada poderá ser variável 
vinculada ao seu desempenho, conforme metas e padrões de qualidade e disponibilidade 
definidos no contrato.
c) Fica vedada no âmbito da parceria público-privada a instituição de mecanismos 
privados de resolução de disputas, sendo vedada a cláusula compromissória.
d) Não poderá ser aberto processo licitatório para contratação de parceria público-privada 
se o seu objeto não estiver previsto no plano plurianual em vigor no âmbito onde o 
contrato será celebrado.

26- No que tange às pessoas jurídicas integrantes da administração pública, é correto 
afirmar que 

a) os consórcios públicos sempre serão pessoas jurídicas de direito público.
b) a parceria público-privada poderá ser celebrada na modalidade de concessão 
patrocinada ou administrativa.
c) a sociedade de economia mista, em nenhuma hipótese, pode negociar suas ações em 
bolsa de valores.
d) em razão de sua natureza jurídica, as empresas públicas são criadas diretamente pela 
lei.

27- A Lei n. 11.079/2004 instituiu o denominado contrato de parceria público-privada. 
Sobre esse tema, é CORRETO afirmar: 

a) é dispensável a licitação no contrato de parceria público-privada.
b) a modalidade de licitação que deve preceder o contrato de parceria é a concorrência.
c) todos os riscos da execução do objeto contratado correm por conta do parceiro privado.
d) o Poder Público está impedido de realizar contraprestação pecuniária na modalidade 
concessão patrocinada.

28- O Governo do Estado de Rondônia pretende construir um sistema de transmissão de 
dados por rádio, de maneira a garantir o acesso à Internet de todas as escolas públicas 
estaduais. Para tanto, pretende celebrar contrato com particular, que se disponha a 
realizar as obras civis necessárias, o fornecimento dos equipamentos e se responsabilize 
pela manutenção física e lógica da rede, com suporte aos usuários, durante o prazo de 
dez anos, a partir de seu funcionamento. O investimento inicial deve ser suportado por 
esse particular, cuja remuneração ocorrerá apenas a partir da disponibilização dos 
serviços de transmissão de dados. Estima-se que o valor do contrato será de R$ 50 
milhões. Diante dessas características, é correto afirmar que o Estado pretende, neste 
caso, celebrar contrato de 

a) concessão de serviços públicos comum, precedido da execução de obra pública.
b) parceria público-privada, na modalidade de concessão patrocinada.
c) parceria público-privada, na modalidade de concessão administrativa.
d) gestão, com organização social.
e) fornecimento de equipamentos, com cláusula de assistência técnica estendida.

29- Em relação aos contratos de parcerias público-privadas disciplinados pela Lei Federal 
no 11.079/2004, é correto afirmar:

a) É imprescindível ao Poder Público comprovar a prévia reserva de recursos financeiros 
em montante suficiente para cobrir as despesas decorrentes do contrato.



b) É obrigatório ao Poder Público o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
inclusive para a abertura da licitação.
c) Cabe ao Poder Público assumir integralmente os riscos nos contratos em que haja 
financiamento por parte do parceiro privado.
d) É facultativa para o licitante vencedor do certame a constituição de uma sociedade de 
propósitos específicos, exceto se se tratar de consórcio, quando é expressamente 
dispensada essa exigência.
e) Não há garantia da manutenção do equilíbrio financeiro tal como na Lei de 
Concessões, visto que não há tal previsão expressa na Lei no 11.079/2004.

30- O Estado pretende ampliar sua malha rodoviária, atribuindo à iniciativa privada os 
investimentos correspondentes, bem como a manutenção e exploração das rodovias. 
Para tanto, poderá

a) firmar contrato de concessão comum, permitindo ao concessionário a cobrança de 
tarifa do usuário e complementando a receita do mesmo, mediante contraprestação 
pública, naquilo que não for suficiente para amortizar seus investimentos.
b) celebrar contrato de concessão administrativa, complementando a receita tarifária 
auferida pelo concessionário com contraprestação pública, até o limite de 50% do total da 
remuneração global.
c) celebrar concessão comum ou concessão patrocinada, complementando, no caso 
desta última, a receita tarifária do concessionário com contraprestação pública, até o 
limite de 50% da receita global.
d) celebrar concessão patrocinada, na hipótese de a receita tarifária e acessória não 
serem suficientes, necessitando de lei autorizativa específica, caso a contraprestação 
pública exceda 70% do total da remuneração do parceiro privado.
e) celebrar concessão comum ou concessão administrativa, esta última no caso de 

necessidade de complementação, pelo poder público, da receita tarifária, observado o 
limite legal de 70%.

31- Assinale a opção correta a respeito do controle da administração pública e da 
improbidade administrativa.

a) O recurso hierárquico próprio pode contemplar questões relacionadas ao mérito do ato 
administrativo.
b) De acordo com o entendimento do STJ, o ato de improbidade administrativa praticado 
pelo agente que deixe de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo se confunde 
com o atraso na prestação de contas, prescindindo-se, para o seu enquadramento na lei 
de improbidade, da demonstração do elemento subjetivo (má fé ou dolo genérico) na 
conduta omissiva do agente político.
c) O controle externo, exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio do tribunal de contas, 
não abrange a aplicação de medidas sancionadoras, restringindo-se às corretivas, com a 
fixação de prazo para que o órgão adote as providências necessárias ao exato 
cumprimento da lei ou a sustação da execução do ato impugnado.
d) O controle administrativo, assim considerado o poder de fiscalização que a 
administração pública, em sentido amplo, exerce sobre sua própria atuação, abrange 
aspectos de legalidade e mérito e é realizado exclusivamente de ofício.
e) O pedido de reconsideração é modalidade de recurso administrativo que permite o 
reexame do ato pela própria autoridade que o emita, sendo estabelecido, para a decisão, 
o prazo, na esfera federal, de trinta dias, renovável por igual período.



32- Com relação ao controle da administração, aos instrumentos judiciais que o embasam 
e à responsabilidade por improbidade administrativa, assinale a opção correta.

a) A ação civil pública é mecanismo judicial que se destina à tutela repressiva dos 
interesses difusos e coletivos quando já se consumou a ofensa a tais interesses, razão 
pela qual não admite ação de natureza cautelar. 
b) Em havendo fundados indícios de responsabilidade pela prática de ato de improbidade, 
a comissão processante designada pela autoridade administrativa competente pode, de 
ofício, decretar o sequestro dos bens do agente público ou terceiro que tenha causado 
dano ao patrimônio público.
c) O controle financeiro exercido pelo Congresso Nacional sobre os Poderes Executivo e 
Judiciário e sobre sua própria administração, com o auxílio do Tribunal de Contas da 
União, alcança as pessoas físicas e as pessoas jurídicas que utilizam, arrecadam, 
guardam ou gerenciam dinheiros, bens e valores públicos, desde que detentoras de 
personalidade de direito público.
d) Para fins de impetração de mandado de segurança, consideram- se autoridade coatora 
os agentes públicos em geral, assim como os administradores de autarquias, empresas 
públicas, sociedades de economia mista e concessionários de serviços públicos, quando, 
no exercício de funções delegadas, pratiquem atos de direito público ou atos de gestão 
comercial.
e) No âmbito do controle da administração, os recursos administrativos, como regra, têm 
efeito apenas devolutivo, mas nada impede que tenham efeito suspensivo, quando a lei 
expressamente o mencione.

33- O Tribunal de Contas da União (TCU), ao realizar uma inspeção extraordinária em 
determinada autarquia federal, detectou indícios de irregularidades e antieconomicidade 
em contrato de prestação de serviços celebrado pela entidade com empresa privada. 
Após assegurar às partes interessadas o contraditório e a ampla defesa, o TCU confirmou 
a ocorrência das irregularidades e sustou a execução do contrato, além de aplicar ao 
responsável multa e determinar a recomposição do dano causado ao erário. 

À luz da situação hipotética descrita, a atuação do TCU foi juridicamente 

a) correta, uma vez que observou o devido processo legal antes de prolatar sua decisão. 
b) correta, uma vez que a sustação da execução do contrato visou a minimizar o dano 
causado ao erário. 
c) incorreta, uma vez que o TCU não tem competência para realizar inspeções 
extraordinárias em autarquias federais.
d) incorreta, uma vez que o TCU não tem competência para determinar a recomposição 
do dano ao erário, cabendo-lhe provocar o Poder Judiciário para tanto. 
e) incorreta, uma vez que a competência para a sustação da execução contratual é 
primariamente do Congresso Nacional. 

34- O controle exercido pelos Tribunais de Contas, na qualidade de auxiliar o controle 
externo, a cargo do Poder Legislativo, alcança, de acordo com a Constituição Federal, 

a) a legalidade dos atos de admissão de pessoal, da Administração direta e indireta, 
inclusive as nomeações para cargos de provimento em comissão.
b) as concessões de aposentadorias, reformas e pensões, bem como as melhorias 
posteriores, ainda que não alterem o fundamento legal do ato concessório.



c) os recursos repassados a entidades privadas mediante convênios, acordos, ou outros 
ajustes, exceto se a entidade não possuir finalidade lucrativa.
d) os contratos celebrados pela Administração direta e indireta, exceto aqueles 
decorrentes de regular procedimento licitatório.
e) as contas dos administradores de entidades integrantes da Administração direta e 
indireta e daqueles que derem causa a qualquer irregularidade de que resulte prejuízo ao 
erário público.

35- Em relação ao controle da administração pública, assinale a opção correta.

a) Ajuizada a ação competente pelo Ministério Público, no exercício do controle externo, 
para discutir conduta de servidor que configure ato de improbidade, não poderá ser 
instaurado processo administrativo disciplinar contra esse servidor, em decorrência da 
vedação ao bis in idem.
b) Tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Judiciário exercem controle dos atos da 
administração pública, mas, devido à garantia constitucional de independência entre os 
poderes, a apreciação desses atos por esses poderes restringe-se aos aspectos de 
legalidade.
c) O poder de autotutela da administração pública pode ser exercido de ofício apenas no 
que se refere à análise da legalidade, devendo, no caso de insurgência referente ao 
mérito do ato administrativo, ser provocado pelo interessado, mediante recurso.
d) A apreciação, pelo Senado Federal, da escolha de magistrado realizada pelo Poder 
Executivo, é exemplo de controle externo e posterior de ato administrativo. 
e) A pendência de apreciação de recurso administrativo interposto e recebido com efeito 
suspensivo impede a utilização das vias judiciárias para contestação do ato administrativo 
pendente de decisão.

36- No que tange ao controle e à responsabilização da administração pública, assinale a 
opção correta.

a) Não pode o Estado ser responsabilizado por dano resultante de atos praticados pelo 
Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário.

b) O controle externo exercido pelo Poder Legislativo restringe- se à legalidade, 
legitimidade e economicidade dos atos praticados pela administração direta.

c) A  invalidação de atos administrativos eivados de vícios é imperativa para a 
administração, ainda que deles não decorram consequências jurídicas ou lesão aos 
cofres públicos. 

d) Os atos administrativos editados pelo Poder Executivo poderão ser por ele revogados, 
mediante controle interno, ou revogados pelo Poder Judiciário.

e) O controle interno da administração pública tem, entre outras finalidades, a de 
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.

37- A atividade de controle da Administração Pública pelos Tribunais de Contas



a) é limitada à legalidade dos atos administrativos praticados pelos órgãos públicos, não 
podendo avaliar a constitucionalidade destes, quando possuírem em- basamento legal. 

b) é realizada, dentre outros meios, pelo registro prévio dos contratos firmados pelo Poder 
Público, sendo condição indispensável de sua eficácia. 

c) não se aplica aos órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público, visto que estes 
estão sujeitos ao controle especial do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho 
Nacional do Ministério Público, respectivamente. 

d) abrange a sustação de ato ilegal de aposentação de servidor público titular de cargo 
efetivo, se o órgão ou entidade responsável pelo ato, previamente comunicado, deixou de 
adotar as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, no prazo assinalado 
pela Corte de Contas. 

e) compreende o julgamento anual das contas prestadas pelo Presidente da República e 
apreciação dos relatórios sobre a execução dos planos de governo. 

38- Tratando-se de controle de legalidade do ato administrativo é correto afirmar: 

a) A ação civil pública pode ser ajuizada pelo Ministério Público, pela União, pelos 
Estados e Municípios, por autarquias, empresa pública, sociedade de economia mista, 
fundação e associação.
b) O inquérito civil público pode ser instaurado pelo Ministério Público, pela União, pelos 
Estados e Municípios.
c) O termo de ajustamento de conduta somente pode ser celebrado pelo Ministério 
Público.
d) O pedido de arquivamento de inquérito civil público depende de homologação do Juiz 
que, se entender que não é caso de arquivamento, remeterá os autos ao Procurador 
Geral de Justiça que poderá designar outro representante do Ministério Público, para 
ajuizar a ação civil pública.
e) A instauração do inquérito civil público é imprescindívél para o ajuizamento da ação civil 
pública.

39- Com relação ao controle da administração pública, assinale a opção correta.

a) O Poder Legislativo exerce controle político e financeiro sobre os atos do Poder 
Executivo, mas, com relação ao Poder Judiciário, o controle que exerce cinge-se a 
aspectos de natureza financeira e orçamentária.
b) O controle administrativo é exercido apenas no âmbito do Poder Executivo, por 
iniciativa da própria administração, para o fim de confirmar, rever ou alterar condutas 
internas, haja vista aspectos de legalidade ou de conveniência.
c) Não se admite, sob qualquer pretexto, que o Poder Judiciário exerça controle sobre os 
atos exclusivamente políticos ou os atos de governo.
d) O controle dos órgãos da administração direta sobre as entidades da administração 
indireta consiste em um controle externo que só pode ser exercido nos limites 
estabelecidos em lei, sob pena de ofensa à autonomia assegurada por lei a essas 
entidades.
e) Como entes federativos que não guardam relação de subordinação com a União, os 
estados, o DF e os municípios dispõem de autonomia para estabelecer suas próprias 



normas sobre fiscalização contábil, financeira e orçamentária e sobre a organização e 
funcionamento de suas cortes de contas.

40- Um dos instrumentos existentes para o exercício do controle judicial da atividade 
administrativa é a ação popular, sendo correto afirmar que

a) determina a integração obrigatória, no polo passivo da lide, da pessoa jurídica de 
direito público da qual emanou o ato impugnado
b) determina a integração obrigatória, no polo ativo da lide, da pessoa de direito público 
da qual emanou o ato impugnado.
c) pressupõe a comprovação da lesão ao patrimônio público, não sendo suficiente a lesão 
à moralidade administrativa.
d) somente pode ser intentada por cidadão no gozo dos direitos políticos.
e) pode ser intentada por qualquer cidadão brasileiro, nato ou naturalizado, e pelo 
Ministério Público.

41- Um dos prazos prescricionais para a propositura das ações destinadas a levar a efeito 
as sanções da Lei n.º 8.429/92 ("Lei da Improbidade Administrativa") é o de 

a) até cinco anos após o julgamento das contas do gestor pelo órgão de controle externo 
competente. 
b) até cinco anos após o término do exercício de mandato de cargo em comissão ou de 
função de confiança. 
c) até dez anos após o julgamento das contas do gestor pelo órgão de controle externo 
competente. 
d) até dez anos após o término do exercício de mandato de cargo em comissão ou de 
função de confiança. 
e) até três anos após o julgamento das contas do gestor pelo órgão de controle externo 
competente. 

42- A legislação que trata das sançôes aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 
improbidade administrativa prevê as seguintes penalidades, exceto:

a) perda da função pública;
b) perda dos direitos políticos;
c) perda de bens acrescidos ilicitamente ao patrimônio;
d) ressarcimento integral do dano, quando houver;
e) proibição temporária de contratar com o poder público.

43- Na Lei no 8.429/1992, são apresentadas várias ações que constituem atos de 
improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. 

Essas ações enfatizam que os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são 
obrigados a velar pela estrita observância dos seguintes princípios:

a) legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes 
são afetos.
b) confiança, comprometimento, motivação, equidade e justiça no trato com Autarquias, 
Fundações Públicas, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.



c) moralidade, confiança, sinceridade, sustentabilidade, honestidade e governança 
corporativa.
d) transparência, moralidade, imparcialidade, confiança, justiça e respeito aos cidadãos.
e) respeito aos cidadãos, legalidade, motivação, equidade e justiça no trato com o 
patrimônio público.

44- Os dispositivos do texto da Lei no 8.429/1992 tratam das sanções aplicáveis aos 
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, 
emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional. 

Em relação a tais dispositivos, considere as afirmativas abaixo.

I - A representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro 
beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente, constitui crime, e a lei prevê a 
detenção por um período de cinco a dez anos e multa, além de existir a possibilidade de o 
denunciado ser indenizado pelos danos materiais, morais ou à imagem que o denunciante 
houver provocado. 

II - Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita 
observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no 
trato dos assuntos que lhe são afetos. 

III - O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou enriquecer ilicitamente 
está sujeito às cominações dessa lei até o limite do total do patrimônio pessoal do 
sucessor. 

É correto APENAS o que se afirma em

a) I
b) II
c) III
d) I e II
e) II e III

45- Determinado servidor público utilizou, em proveito próprio, bens integrantes do 
patrimônio de empresa controlada pelo Município. Restou comprovado que também se 
beneficiaram da utilização desses bens, particulares que não possuem vínculo com a 
Administração pública. De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa, 

a) as condutas do servidor e dos particulares somente são passíveis de tipificação como 
ato de improbidade na hipótese de comprovação de dano ao erário.
b) apenas a conduta do servidor é passível de tipificação como ato de improbidade, eis 
que a Lei de improbidade não alcança atos praticados por particulares, que se submetem 
às sanções previstas na legislação penal.
c) as condutas do servidor e dos particulares somente são passíveis de tipificação como 
ato de improbidade na hipótese de o Município concorrer com mais de 50% no patrimônio 
ou capital social da empresa.
d) as condutas do servidor e dos particulares são passíveis de enquadramento como ato 
de improbidade administrativa, podendo ser cominadas, para os particulares, entre outras, 
a pena de multa e a proibição de contratar com a Administração.



e) a conduta do servidor é passível de tipificação como ato de improbidade, consistente 
na violação dos princípios aplicáveis à Administração, podendo a dos particulares também 
sofrer tal enquadramento, desde que configurado enriquecimento ilícito e dano ao erário.

46- Segundo a Lei no 8.429/92, os atos de improbidade administrativa 

a) decorrentes de atentados contra os princípios da Administração Pública levam às 
sanções menos graves dentre as previstas no mesmo diploma legal.
b) caracterizam-se tão somente pela culpa, independentemente de dolo do agente. 
c) que causam prejuízo ao erário levam às sanções mais graves dentre as legalmente 
previstas. 
d) são necessariamente comissivos, não ocorrendo por omissão. 
e) que importam enriquecimento ilícito levam às sanções de gravidade intermediária 
dentre as previstas no mesmo diploma legal. 

47- Segundo a Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992, que trata dos atos de improbidade 
administrativa, é correto afirmar que: 

a) somente servidor público pode ser sujeito ativo de ato de improbidade administrativa.
b) o integral ressarcimento do dano causado ao patrimônio público somente se dá se o 
agente tiver agido com dolo.
c) no caso de enriquecimento ilícito, o agente público beneficiário somente perderá os 
bens adquiridos até o limite do valor do dano causado ao patrimônio público.
d) o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer 
ilicitamente está sujeito às cominações da referida Lei até o limite do valor da herança.
e) a referida Lei apresenta rol taxativo de condutas que importam o cometimento de atos 
de improbidade administrativa.

48- Considere as seguintes descrições de condutas: 

I. deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo; 

II. perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba 
pública de qualquer natureza; e 

III. frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente. 

São condutas descritas na Lei nº 8.429/92, como caracterizadoras de atos de 
improbidade administrativa que, respectivamente, 

a) causam prejuízo ao erário; atentam contra os princípios da Administração Pública e 
importam enriquecimento ilícito. 
b) importam enriquecimento ilícito; causam prejuízo ao erário e atentam contra os 
princípios da Administração Pública. 



c) atentam contra os princípios da Administração Pública; causam prejuízo ao erário e 
importam enriquecimento ilícito. 
d) atentam contra os princípios da Administração Pública; importam enriquecimento ilícito 
e causam prejuízo ao erário. 
e) causam prejuízo ao erário; importam enriquecimento ilícito e atentam contra os 
princípios da Administração Pública. 

49- NÃO descreve de modo completo uma conduta caracterizadora de improbidade 
administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/92, 

a) receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a 
exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, 
de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem. 
b) perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou 
locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao 
valor de mercado. 
c) adquirir bens imóveis, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, 
emprego ou função pública. 
d) perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba 
pública de qualquer natureza. 
e) receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir 
ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. 

50- Entre o feixe de sanções passÌveis de aplicação ao servidor público que pratica ato de 
improbidade encontram-se

a) a perda da função pública e a proibição de comerciar.
b) a perda da função pública e dos direitos polÌticos.
c) a suspensão dos direitos polÌticos e a declaração pública de idoneidade.
d) a indisponibilidade dos bens e a perda dos direitos polÌticos.
e) a suspensão dos direitos polÌticos e a perda da função pública.


