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1 - A Administração pública desempenha suas atividades
por meio dos diversos órgãos instituídos para essa
finalidade, sendo também forma de distribuição de
competências a
a) desconcentração, que pressupõe a criação de pessoas
jurídicas com competências próprias, que passam a integrar a
chamada Administração indireta.
b) descentralização, por meio da qual os órgãos administrativos
se
compõem,
constituindo
pessoas
jurídicas
com
personalidade jurídica de direito público, para que possam
prestar, de forma autônoma, as diversas atribuições estatais.
c) instituição de pessoas jurídicas, com personalidade jurídica
de direito público, que compõem a chamada Administração
indireta, tais como autarquias, sociedades de economia mista,
consórcios públicos e fundações.
d) instituição de pessoas jurídicas de direito público, como
autarquias, bem como de direito público privado, como
empresas públicas e sociedades de economia mista, como
expressão da descentralização.
e) nomeação de servidores e empregados para funções de
confiança, em substituição aos agentes públicos originalmente
eleitos para as funções administrativas.
2 - O servidor responde civil, penal e administrativamente
pelo exercício irregular de suas atribuições, sendo a
responsabilidade
a) civil, penal e administrativa autônomas, e a absolvição em
uma dessas áreas não exclui a responsabilidade em qualquer
outra.
b) civil e administrativa afastadas, dependendo da amplitude da
absolvição criminal decorrente de insuficiência de provas.
c) civil afastada na hipótese de ocorrer a absolvição
administrativa em face da inexistência do fato e de sua autoria.
d) criminal afastada no caso de absolvição civil e administrativa
decorrente de insuficiência de provas.
e) administrativa afastada no caso de absolvição criminal que
negue a existência do fato ou sua autoria.
3 - À luz da sistemática constitucional afeta à
responsabilização civil das concessionárias de serviço
público, é correto afirmar que a responsabilidade da
sociedade empresária W
a) é objetiva, apesar de o dano ter sido causado a um indivíduo
que não era usuário do serviço.
b) é subjetiva, já que o dano foi causado a não-usuário do
serviço, sendo exigida a culpa do motorista do ônibus.
c) somente seria objetiva em relação ao dano causado ao
usuário do serviço.
d) é subjetiva, pois somente a Administração Pública direta e
indireta pode responder de modo objetivo.
e) é objetiva, desde que demonstrada a culpa do motorista do
ônibus e seu vínculo empregatício.
4 - A respeito da revogação e anulação dos atos
administrativos, analise:
I. A revogação é aplicável apenas em relação aos atos
discricionários, podendo ser praticada somente pelo Poder
Executivo em relação aos seus próprios atos, em decorrência
do ato tornar-se inconveniente e inoportuno, não podendo ser
revogados pelo Poder Judiciário, em sua função típica.

II. Os atos discricionários praticados na esfera do Poder
Executivo poderão ser objeto de anulação no âmbito desse
mesmo Poder, em decorrência de vício insanável, portanto de
ilegalidade, mas caberá também ao Poder Judiciário, em sua
função típica, a anulação, desde que provocado.
III. Os atos vinculados praticados na esfera do Poder
Executivo, aqueles que devem total observância ao respectivo
texto legal, não poderão, por esta mesma razão, serem alvo de
anulação por esse Poder, mas tão somente pelo Poder
Judiciário, em sua função típica.
Nas hipóteses acima descritas, está correto o que consta
APENAS em
a) III.
b) I e III.
c) I e II.
d) I.
e) II e III.
5 - O Supremo Tribunal Federal em importante julgamento
declarou inconstitucional considerar como fatores de
averiguação da proposta mais vantajosa os valores
relativos aos impostos pagos ao ente federativo que realiza
a licitação. Isto porque, tais fatores, obviamente,
desfavorecem eventuais competidores locais e prejudicam
sensivelmente os instalados em localidades diversas. A
situação narrada traz exemplo de clara aplicação de um
dos princípios que norteiam as licitações públicas. Tratase do princípio da
a) adjudicação compulsória.
b) vinculação ao instrumento convocatório.
c) julgamento objetivo.
d) igualdade.
e) publicidade.
6 - A respeito da invalidação dos atos administrativos,
assinale a alternativa correta.
a) A invalidação do ato administrativo sempre opera efeitos "ex
nunc".
b) O direito da Administração de anular os atos administrativos
praticados com ofensa à lei decai em dez anos.
c) O ato administrativo acometido de vício de legalidade deverá
ser invalidado pelo Poder Judiciário ou pela própria
Administração.
d) A invalidação é o instrumento jurídico que permite a retirada
de um ato administrativo do mundo jurídico por razões de
conveniência e oportunidade, a qualquer tempo, sem limites.
e) A convalidação é o processo de que se vale a administração
pública para o aproveitamento de atos administrativos com
vícios superáveis, como é típico de atos nulos e anuláveis.
7 - No que diz respeito ao pregão, como modalidade de
licitação, NÃO é vedada
a) a exigência de pagamento de emolumentos refe- rentes ao
fornecimento do edital, desde que não seja superior ao custo
de sua reprodução gráfica.
b) a exigência de aquisição de edital pelos licitantes, como
condição para participação no certame
c) a exigência de garantia de proposta.
d) a quitação ou pagamento de taxas exigidas para o custeio
de todas as despesas do certame.
e) a prática de especificações excessivas da definição do
objeto do certame, ainda que limitem a competição.
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8 - No que diz respeito à forma, tempo e lugar dos atos do
processo administrativo na Administração Pública Federal,
é correto afirmar que, em qualquer hipótese,
a) os atos do processo, dentre outros requisitos, devem ser
produzidos por escrito, em vernáculo.
b) os atos pertinentes ao processo dependem de forma
determinada
c) deve-se proceder ao reconhecimento de firma nos
documentos em razão de sua obrigatoriedade.
d) os atos do órgão, dentre outros, devem ser praticados no
prazo de três dias.
e) os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, ou
não, no horário normal de funcionamento das repartições.
9 - Janaina inscreveu-se em concurso público para
determinado Tribunal. Os vencimentos iniciais eram
bastante significativos, o que atraiu grande número de
inscritos, sendo que não havia muitos cargos vagos para
provimento.
Após a divulgação do resultado da 1ª fase, diversos
candidatos
iniciaram
discussões
individualizadas,
inclusive judiciais, sobre o gabarito, o que alongou por
quase 06 meses a convocação para 2ª fase, para a qual
Janaina já estava aprovada desde a primeira lista.
Realizou-se a segunda fase e novo ciclo de discussões foi
iniciado, dessa vez para questionar também as avaliações
impostas após a prova oral.
Considerando que o número de candidatos da fase
seguinte guardava proporcionalidade com número certo de
aprovados da fase anterior, a Administração pública
aguardava o tanto quanto possível a definitividade das
decisões judiciais que impactassem na continuidade do
certame.
Passados quase dois anos entre o início do concurso e
sua conclusão, Janaina, finalmente aprovada e
empossada, ajuizou ação judicial para pleitear indenização
em face do Poder público pela excessiva demora na
realização do certame, baseando-se no valor dos
vencimentos previstos para o cargo. Essa medida
a) é pertinente com o disposto na Constituição Federal, que
prevê a responsabilidade objetiva do Estado pela prática de
atos ilícitos, tendo em vista que a não nomeação de Janaina se
consubstancia em ato administrativo eivado de vício de
legalidade.
b) não possui perspectiva de procedência, tendo em vista que
a submissão do concurso ao edital que o disciplina não impede
a possibilidade de questionamentos por parte dos candidatos,
inexistindo direito consolidado à aprovação, ainda que não
tenha havido qualquer irresignação por parte da candidata em
questão.
c) é improcedente, tendo em vista que somente se poderia
cogitar do direito à indenização antes da aprovação e da posse
da candidata, após o que fica sanada a ilicitude do ato que
motivava a responsabilização.
d) é procedente, tendo em vista que qualquer ato do Poder
público pode gerar direito à indenização em razão de
responsabilidade objetiva, seja ele lícito ou ilícito, cabendo ao
prejudicado pleitear a indenização que, no caso, deve equivaler
ao valor dos vencimentos a que faria jus quando nomeado.
e) depende de comprovação de culpa por parte do Poder
público, tendo em vista que diante da imputação de
indenização pela prática de atos lícitos, impera a modalidade
subjetiva de responsabilidade civil.

10 - A Lei no 8.112/90 estabelece proibições aos servidores
públicos da União, dispondo, em seu artigo 117, inciso IX,
ser vedado “valer-se do cargo para lograr proveito pessoal
ou de outrem, em detrimento da dignidade da função
pública”. A Lei no 8.429/92, por sua vez, dispõe, em seu
artigo 9, inciso XII, que constitui ato de improbidade, “usar,
em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores
integrantes do acervo patrimonial das entidades
mencionadas no art. 1o desta lei”, bem como em seu artigo
10, inciso XII, que constitui ato de improbidade “permitir,
facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça
ilicitamente”. Com base nesses dispositivos legais e
considerando que um servidor público tenha praticado
conduta por meio da qual tenha disponibilizado
informações privilegiadas para terceiro se beneficiar em
uma licitação, em troca de remuneração, aquele servidor
a) responderá por ato de improbidade nas duas modalidades,
que geram enriquecimento ilícito e que causam prejuízo ao
erário, até cuja solução ficará sobrestado o processo
administrativo disciplinar.
b) poderá ser processado por ato de improbidade, na
modalidade que causa prejuízo ao erário, que dispensa a
ocorrência de dolo, mas demanda a demonstração do prejuízo,
independentemente da instauração de processo administrativo
para responsabilização por infração disciplinar.
c) dependerá da apuração do elemento subjetivo, tendo em
vista que os atos de improbidade que causam prejuízo ao
erário dependem da ocorrência de dolo, sem o qual somente
poderá ser processado por infração disciplinar.
d) incorrerá em ato de improbidade na modalidade que causa
prejuízo ao erário, assim como o terceiro beneficiado, não
sendo instaurado processo administrativo disciplinar em virtude
da infração ser absorvida pelo ilícito mais grave.
e) poderá responder por ato de improbidade que gera
enriquecimento ilícito, independentemente da comprovação de
dolo, bem como por infração disciplinar
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