
 
 
 

RODADA DE QUESTÕES.CESPE 
 

 
  

TEMAS: Serviços Públicos, Licitações e Contratos Administrativos 
 

 

SERVIÇOS PÚBLICOS 

1.(UnB-CESPE/DPE-ES/Defensor/2009) Quanto aos serviços 

públicos e à administração pública, julgue o item seguinte.  

175 A autorização de serviço público constitui contrato administrativo pelo 

qual o poder público delega a execução de um serviço de sua titularidade a 

determinado particular, para que o execute em seu próprio nome, por sua 

conta e risco, predominantemente em benefício próprio, razão pela qual não 

depende de licitação e, quando revogado pela administração pública, gera, 

para o autorizatário, o direito à correspondente indenização.  

 

2. (UnB-CESPE/DPE-AL/Defensor/2009) No que se refere aos 

serviços públicos, julgue o item abaixo.  

36 Os serviços públicos uti singuli são aqueles prestados à coletividade, que 

têm por finalidade a satisfação indireta das necessidades dos cidadãos, tais 

como os serviços de iluminação pública e de saneamento.  

 

3. (UnB-CESPE/TCU/Analista Federal de Controle Externo/2010) 

Julgue os itens subsequentes, que se referem aos serviços públicos.  

62 Toda concessão de serviço público terá de ser objeto de licitação prévia 

na modalidade de concorrência.  



 
 
 

63 O serviço de promoção da proteção do patrimônio histórico-cultural local 

é de competência dos estados-membros e do Distrito Federal.  

64 Os serviços públicos não essenciais, em regra, são delegáveis e podem 

ser remunerados por preço público.  

 

4. (UnB-CESPE/IPAJM-ES/Advogado/2010) QUESTÃO 21 

Considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

a respeito do serviço público de abastecimento de água, assinale a 

opção correta.  

A O serviço público de abastecimento de água, dada a sua essencialidade, é 

considerado serviço próprio do Estado, relacionando-se intimamente com as 

atribuições do poder público, razão pela qual somente pode ser prestado por 

órgãos ou entidades públicas, mediante cobrança de taxa.  

B Esse serviço pode ser interrompido pelo prestador, entre outras razões, 

em virtude do inadimplemento do usuário do serviço, após ter sido 

formalmente notificado, tanto por débitos atuais, provenientes do próprio 

mês de consumo, quanto por débitos pretéritos.  

C Caso determinada autarquia responsável pelo abastecimento de água 

resolva cobrar judicialmente créditos referentes a serviço consumido e não 

pago pelo usuário, deverá observar o prazo prescricional de cinco anos 

previsto no decreto que regula a prescrição dos créditos do poder público, 

não se sujeitando ao regramento do Código Civil sobre a matéria.  

D Tendo em vista o princípio da continuidade da prestação do serviço 

público, que impede a sua interrupção, não pode ser suspenso o 

abastecimento de água de órgãos públicos, tais como a sede de prefeitura 

municipal, ainda que inadimplente a entidade.  



 
 
 

E A prestação de serviços públicos de saneamento básico por entidade que 

não integre a administração do titular depende da celebração de contrato, 

sendo vedada a sua disciplina mediante convênios, termos de parceria ou 

outros instrumentos de natureza precária, salvo se autorizado para usuários 

organizados em cooperativas ou associações, nos termos da lei e 

respeitadas determinadas condições.  

 

5. (UnB-CESPE/AGU/Agente Adm/2010) Com relação à organização 

administrativa e aos serviços públicos, julgue os próximos itens.  

60 Segundo a CF, o serviço público de distribuição de gás canalizado é 

privativo da União.  

61 Entre os serviços públicos classificados como individuais, pode-se citar a 

disponibilização de energia domiciliar.  

62 A autarquia é uma pessoa jurídica criada somente por lei específica para 

executar funções descentralizadas típicas do Estado.  

 

LICITAÇÕES  

6. (UnB-CESPE/DPE-AM/Defensor/2003) No tocante às licitações e 

aos contratos administrativos, julgue os itens que se seguem.  

143 O pregão é uma forma híbrida de licitação, combinando elementos da 

concorrência pública e do leilão, que não pode ser realizada pela 

administração estadual porque, até o presente momento, somente existe lei 

federal instituindo essa espécie licitatória no âmbito da administração 

federal.  



 
 
 

144 Na tomada de preços, somente podem participar as empresas que 

efetuaram cadastro perante a administração pública antes da publicação do 

edital.  

 

7. (UnB-CESPE/DPE-CE/Defensor Público/2008) QUESTÃO 07 Acerca 

dos processos licitatórios, assinale a opção correta.  

A Considera-se deserta a licitação quando nenhum dos interessados é 

selecionado em decorrência de inabilitação ou desclassificação.  

B A modalidade de licitação denominada pregão, nos termos da legislação 

vigente, somente pode ser adotada no âmbito da União.  

C É inexigível a licitação para a compra ou locação de imóvel destinado ao 

atendimento das finalidades precípuas da administração, desde que o preço 

seja compatível com o valor de mercado.  

D Na modalidade de licitação denominada pregão, caso o licitante vencedor 

seja inabilitado, o pregoeiro deverá declarar a licitação fracassada e realizar 

novo julgamento.  

E Havendo interesse público superveniente, a administração poderá deixar 

de firmar o contrato, ainda que o resultado da licitação já tenha sido 

homologado.  

 

8. (UnB-CESPE/DPE-AL/Defensor/2009) Julgue os itens que se 

seguem, referentes a licitação no âmbito da administração pública.  

29 Constitui hipótese de inexigibilidade de licitação a contratação de 

associação de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos e de 

comprovada idoneidade, para a prestação de serviços ou fornecimento de 



 
 
 

mão de obra, desde que o preço contratado seja compatível com o de 

mercado.  

30 O leilão é modalidade de licitação entre interessados devidamente 

cadastrados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração.  

 

9. (UnB-CESPE/TCU/Analista Federal de Controle Externo/2010) No 

que se refere às normas aplicáveis às licitações, julgue os itens 

subsequentes.  

76 É dispensável licitação para a aquisição de componentes ou peças de 

origem nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos 

durante o período de garantia técnica, ao fornecedor original de tais 

equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a 

vigência da garantia.  

77 Os trabalhos relativos à fiscalização, à supervisão ou ao gerenciamento 

de serviços não são considerados serviços técnicos profissionais 

especializados para os fins da Lei de Licitações.  

78 A legislação de regência admite que a administração pública inclua no 

objeto da licitação o fornecimento de materiais e serviços sem a previsão de 

quantidades.  

79 Na hipótese de as obras, os serviços ou as compras efetuados pela 

administração pública serem parcelados, a cada etapa ou conjunto de etapas 

da obra, serviço ou compra há de corresponder licitação distinta, preservada 

a modalidade pertinente para a execução do objeto da licitação.  

80 É inexigível licitação para a prestação de serviços de informática a pessoa 

jurídica de direito público interno por órgãos ou entidades que integrem a 

administração pública criados para esse fim específico.  



 
 
 

 

10. (UnB-CESPE/TCU/Analista Federal de Controle Externo/2010) A 

respeito da modalidade de licitação denominada pregão, julgue os 

seguintes itens.  

87 Pela sua própria natureza e finalidade, o pregão não admite a 

participação de empresas estrangeiras.  

88 É vedada a exigência de garantia de proposta no pregão.  

 

 

 

11. (UnB-CESPE/MP-TCE-BA/Procurador/2010) A respeito de 

licitação e bens públicos, julgue os itens que se seguem.  

21 Para alienar ações de sociedade de economia mista negociadas em bolsas 

de valores, o Poder Executivo do estado da Bahia deverá obter prévia 

autorização legislativa, independentemente de importarem tais atos perda 

ou não do controle acionário, embora nesses casos esteja dispensado do 

procedimento licitatório.  

22 Pela Lei de Licitações do Estado da Bahia — Lei n.º 9.433/2005 —, a 

existência de preços registrados por meio do sistema de registro de preços 

obriga a administração pública, inclusive o TCE/BA, a firmar as contratações 

que deles poderão advir.  

 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS  

12. (UnB-CESPE/DPE-CE/Defensor Público/2008) QUESTÃO 06 

Assinale a opção correta com relação a contratos administrativos.  



 
 
 

A Quando a administração celebra contratos administrativos, as cláusulas 

exorbitantes existem implicitamente, ainda que não expressamente 

previstas. Quando a administração celebra contratos de direito privado, as 

cláusulas exorbitantes têm de ser expressamente previstas, com base em lei 

que derrogue o direito comum.  

B Uma das peculiaridades do contrato administrativo é a possibilidade de a 

administração rescindi-lo unilateralmente. Porém, essa faculdade somente 

poderá ser exercida se houver inadimplemento por parte da contratada.  

C Caracteriza-se o fato do príncipe quando a administração,como parte 

contratual, torna impossível a execução do contrato ou provoca seu 

desequilíbrio econômico.  

D Álea administrativa é todo acontecimento externo ao contrato, estranho à 

vontade das partes, imprevisível e inevitável, que causa um desequilíbrio 

muito grande, tornando a execução do contrato excessivamente onerosa 

para o contratado.  

E Entre as modalidades de contrato administrativo estão a concessão de 

serviço público, o contrato de obra pública, a permissão de uso de bem 

público e a autorização administrativa.  

 

13. (UnB-CESPE/DPE-PI/Defensor/2009) QUESTÃO 17 Quanto aos 

contratos administrativos, assinale a opção correta.  

A É possível a administração exigir do contratado a prestação de garantia, 

nas contratações de obras, serviços e compras, que não exceda 20% do 

valor do contrato.  

B Poderá a administração alterar unilateralmente o contrato no caso de 

reforma de edifício ou de equipamento, estando o contratado obrigado a 



 
 
 

aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos até o limite de 

50% do valor inicial atualizado do contrato.  

C O contratado somente será responsabilizado pelos danos causados a 

terceiros se estes decorrerem de conduta dolosa na execução do contrato.  

D Existe previsão legal expressa para que a administração promova 

inabilitação por prazo indeterminado, de forma cautelar, de empresa que 

praticar ilícito visando frustrar o certame licitatório, mesmo no caso de não 

haver condenação judicial com trânsito em julgado.  

E Os tributos que forem majorados ou criados após a data da celebração do 

contrato, mesmo que comprovada a repercussão nos preços contratados, 

não implicarão a revisão do acordo celebrado entre as partes, sendo esta 

uma das cláusulas exorbitantes da administração.  

 

14. (UnB-CESPE/DPE-ES/Defensor/2009) Quanto à licitação e aos 

contratos administrativos, julgue os itens que se seguem.  

163 Considerando a relevância de seu objeto, as licitações internacionais 

devem ser realizadas obrigatória e exclusivamente na modalidade de 

concorrência.  

164 A adjudicação produz o efeito de sujeitar o adjudicatário às penalidades 

previstas no edital e à perda de eventuais garantias oferecidas, caso não 

assine o contrato no prazo e nas condições estabelecidas.  

165 Nos contratos administrativos, é admitida a subcontratação, total ou 

parcial, de seu objeto, ainda que não prevista no edital de licitação.  

166 A ilegalidade comprovada no procedimento licitatório, apurada após a 

celebração do contrato, macula o contrato administrativo dele decorrente, 

impondo sua conseqüente anulação pela administração pública.  



 
 
 

 

15. (UnB-CESPE/DPE-AL/Defensor/2009) Com relação aos contratos 

administrativos, julgue os itens subsequentes.  

26 As cláusulas exorbitantes incidem nos contratos administrativos, desde 

que expressamente previstas.  

27 A administração pública pode rescindir unilateralmente o contrato por 

motivo de interesse público, circunstância que lhe impõe o dever de ressarcir 

o contratado dos prejuízos regularmente comprovados.  

28 Na concessão de serviço público, não há a incidência das cláusulas 

exorbitantes, tampouco da característica da mutabilidade.  

 

16. (UnB-CESPE/TCU/Analista Federal de Controle Externo/2010) 

Julgue os itens que se seguem de acordo com as normas aplicáveis 

aos contratos no âmbito da administração pública.  

81 Se o convocado não assinar o termo de contrato, a administração pública 

poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para esse fim, no prazo e nas condições por eles apresentadas nas 

respectivas propostas.  

82 O regime de execução ou a forma de fornecimento constitui cláusula 

necessária em todo contrato firmado pela administração pública.  

83 Quando regidos pela Lei n.o 8.666/1993, os contratos relativos ao 

aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática devem 

ter duração adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários.  

 



 
 
 

17. (UnB-CESPE/MPE-SE/Promotor de Justiça/2010) QUESTÃO 50 

No que se refere às modalidades de licitação e aos contratos 

administrativos, assinale a opção correta.  

A Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados, na qual a 

administração tem por objetivo único a venda de bens móveis inservíveis.  

B Na tomada de preços, os participantes interessados devem ser 

previamente cadastrados nos registros dos órgãos públicos, ou devem 

atender a todas as exigências para cadastramento até o terceiro dia anterior 

à data do recebimento das propostas.  

C Em razão do formalismo que inspira as atividades da administração, a Lei 

n.º 8.666/1993 determina que os contratos administrativos sejam 

formalizados sempre por meio de instrumento escrito, sendo nulo e de 

nenhum efeito o contrato verbal.  

D O instrumento de contrato é obrigatório em todas as modalidades de 

licitação; não pode a administração substituí-lo por outros instrumentos, sob 

pena de nulidade.  

E A duração dos contratos fica adstrita à vigência dos respectivos créditos 

orçamentários, razão pela qual a lei não lhes admite a prorrogação.  

 

GABARITO  

1. E  

2. C  

3. C/E/C  

4. E  

5. E/C/C  



 
 
 

6. E/E  

7. C  

8. E/E  

9. C/E/E/C/E  

10. E/C  

11. E/E  

12. E  

13. B  

14. E/C/E/C  

15. E/C/E  

16. E/C/E  

17. B 


