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QUESTÃO 94
Assinale a opção correta acerca das OSs e da OSCIPs no
âmbito da administração pública federal.
A As cooperativas que se dedicam à promoção da assistência social
são passíveis de qualificação como OSCIP.
B Entre as cláusulas essenciais do termo de parceria firmado com a
OSCIP previstas na legislação de regência, figura a prestação de
garantia.
C Por ter a verba repassada pelo poder público à OSCIP natureza de
preço ou remuneração, que passa a integrar seu patrimônio, bem
imóvel por ela adquirido com recursos provenientes da celebração do
termo de parceria não será gravado com cláusula de inalienabilidade.
D Os bens móveis públicos destinados às OS podem ser objeto de
permuta por outros de igual ou maior valor, desde que os novos bens
integrem o patrimônio da União.
E Sendo OS a qualificação jurídica conferida à pessoa jurídica de
direito privado sem fins lucrativos e instituída por iniciativa de
particulares, é vedada a participação de representantes do poder
público em seu órgão de deliberação superior.
GABARITO: LETRA D

QUESTÃO 95
No que diz respeito aos servidores públicos, assinale a opção
correta à luz da legislação aplicável e da jurisprudência do
STJ.
A O empregado de sociedade de economia mista não pode ser
equiparado a funcionário público para fins penais.
B A autoridade administrativa não pode instaurar processo
administrativo disciplinar para a apuração de falta comedida por
servidor público e, simultaneamente, ajuizar ação de improbidade
administrativa que tenha por objeto o mesmo fato.
C Na hipótese de aplicação de pena de demissão a servidor público
submetido a processo administrativo disciplinar, o controle

jurisdicional é amplo, no sentido de verificar se há motivação para o
ato demissório.
D A legislação estabelece o direito de o servidor público federal
afastar-se de suas atribuições, por prazo indeterminado e sem
remuneração, para acompanhar cônjuge ou companheiro que tenha
sido deslocado para outro ponto do território nacional, desde que este
seja também servidor público.
E O servidor público federal tem direito a licença sem remuneração
para desempenho de mandato em associação de classe de âmbito
nacional, pelo período correspondente à duração do mandato, vedada
prorrogação.
GABARITO: LETRA C

QUESTÃO 96
Assinale a opção correta com referência à disciplina dos atos
administrativos.
A No que se refere à exequibilidade, define-se ato administrativo
pendente como o que não está apto a produzir efeitos jurídicos, por
não ter completado seu ciclo de formação, tal como ocorre quando
lhe falta a devida publicação, na hipótese de ser esta exigida por lei.
B De acordo com a doutrina, embora o impedimento constitua
hipótese de incapacidade do sujeito para a prática do ato
administrativo, a atuação dele no processo administrativo configura
vício passível de convalidação.
C Segundo a doutrina, o ato administrativo consumado pode ser
objeto de plena impugnação na via administrativa e judicial, apesar
de já exauridos os seus efeitos.
D No que diz respeito aos efeitos dos atos administrativos, a
homologação configura ato constitutivo por meio do qual a
administração cria, modifica ou extingue direito ou situação do
administrado.
E A autoexecutoriedade constitui atributo presente em todos os atos
administrativos.
GABARITO: LETRA B

QUESTÃO 97
Com relação ao instituto da licitação, assinale a opção correta.
A No concurso, modalidade de licitação, o julgamento deve ser feito
por comissão especial, composta necessariamente por servidores
qualificados, pertencentes ao quadro permanente do órgão
responsável pela licitação, de reputação ilibada e notório
conhecimento da matéria.

B É inexigível licitação na celebração de contrato de programa com
ente da Federação para a prestação de serviços públicos de forma
associada, nos termos do que for autorizado em contrato de
consórcio público.
C Mesmo após a adjudicação válida, a administração pública pode
revogar ou anular o procedimento licitatório, ou, mesmo, contratar
com outrem.
D Segundo a jurisprudência majoritária, a dispensa ou inexigibilidade
de licitação fora das hipóteses legais configura delito de mera
conduta, para cuja consumação não se exige a demonstração de
efetivo prejuízo para a administração pública.
E Se a administração pública realizar contratação direta com
determinada empresa com base em inexigibilidade de licitação e,
posteriormente, constatar a ocorrência de vício no procedimento, o
vínculo contratual não poderá ser desconstituído, pois, segundo a
jurisprudência, o vício de procedimento não autoriza o desfazimento
do ato administrativo.
GABARITO: LETRA D

QUESTÃO 98
No que concerne aos contratos administrativos, assinale a
opção correta.
A A cobrança da multa imposta pela administração pública na
hipótese de inexecução total ou parcial pode dar-se mediante a
retenção da garantia, sendo-lhe vedado, contudo, deduzir o valor da
multa das importâncias devidas ao contratado.
B De acordo com a legislação, a rescisão unilateral do contrato pela
administração pública em razão de interesse público confere ao
contratado direito ao ressarcimento dos prejuízos, à devolução da
garantia e aos pagamentos atrasados, mas não ao pagamento do
custo de desmobilização.
C De acordo com cláusula exorbitante prevista na legislação, a
administração pública pode alterar unilateralmente a natureza do
contrato no que diz respeito a seu objeto.
D Nos contratos de parceria público-privada, a garantia constitui
cláusula exorbitante, como nos demais contratos administrativos.
E Segundo entendimento do STJ, o ato administrativo de
prorrogação, sem licitação, do contrato de concessão de serviço
público protrai seus efeitos, de modo que o termo inicial da prescrição
de nulidade do ato ocorre com o encerramento do
próprio contrato.
GABARITO: LETRA E

QUESTÃO 99

No que concerne aos bens públicos, assinale a opção correta.
A A concessão de uso de bem público somente se pode configurar na
modalidade temporária.
B A alienação de bens dominicais imóveis e móveis depende da
observância de procedimento licitatório e de autorização legislativa.
C Determinado bem público pode ser desafetado tacitamente ou pelo
não uso prolongado.
D A legislação não permite que o uso de bens públicos por
particulares seja remunerado.
E A outorga para utilização privativa do bem público pelo particular,
quando conferida sem prazo determinado, é revogável a qualquer
tempo pela administração, sem direito do particular a indenização.
GABARITO: LETRA E

QUESTÃO 100
Assinale a opção correta no que se refere à responsabilidade
civil do Estado e dos prestadores de serviços públicos.
A A condenação do Estado ao pagamento de indenização em face da
ocorrência de erro judiciário implica, segundo a doutrina, automática
mudança da decisão judicial.
B De acordo com o STF, o Estado tem o dever de indenizar o dano
moral sofrido pelo servidor público em decorrência da inércia do chefe
do Poder Executivo em iniciar o processo legislativo destinado à
revisão geral anual dos vencimentos.
C Segundo a jurisprudência, as concessionárias e permissionárias de
serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a
terceiros, ainda que estes não sejam decorrentes da prestação do
serviço.
D A edição de lei, ainda que de efeitos concretos, não enseja a
responsabilização do Estado por prejuízos que venham a ser
causados ao administrado.
E O STF reconhece a responsabilidade do Estado por danos causados
em razão da falta de policiamento ostensivo em locais de alta
periculosidade.
GABARITO: LETRA E

