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A prisão de qualquer pessoa e o local onde se 
encontre deverão ser comunicados ao juiz 
competente e à família do preso ou à pessoa 
por ele indicada, de imediato.



A prisão de qualquer pessoa e o local onde se 
encontre deverão ser comunicados ao juiz 
competente e à família do preso ou à pessoa 
por ele indicada, de imediato. Certo



A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém 
nela podendo penetrar sem consentimento do 
morador, salvo em caso de flagrante delito ou 
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante 
o dia ou a noite, por determinação judicial. 



A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém 
nela podendo penetrar sem consentimento do 
morador, salvo em caso de flagrante delito ou 
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante 
o dia ou a noite, por determinação judicial. 
Errado



A República Federativa do Brasil é formada 
pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se, 
portanto, em Estado democrático de direito e 
tem como fundamentos a soberania; a 
cidadania; a dignidade da pessoa humana; os 
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
o pluralismo político. 



a República Federativa do Brasil é formada 
pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se, 
portanto, em Estado democrático de direito e 
tem como fundamentos a soberania; a 
cidadania; a dignidade da pessoa humana; os 
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
o pluralismo político. Certo



Todos têm direito de petição aos Poderes 
Públicos em defesa de direitos ou contra 
ilegalidade ou abuso de poder, 
independentemente do pagamento de taxas. 



Todos têm direito de petição aos Poderes 
Públicos em defesa de direitos ou contra 
ilegalidade ou abuso de poder, 
independentemente do pagamento de taxas.  
Certo



Uma das implicações da proteção ao direito à 
vida dos cidadãos é a previsão expressa de 
proibição de pena de morte no Brasil, exceto 
em caso de guerra declarada.



Uma das implicações da proteção ao direito à 
vida dos cidadãos é a previsão expressa de 
proibição de pena de morte no Brasil, exceto 
em caso de guerra declarada. Certo



No caso de iminente perigo público, a 
autoridade competente poderá usar de 
propriedade particular, sem que o proprietário 
tenha direito à indenização ulterior, caso haja 
dano.  



No caso de iminente perigo público, a 
autoridade competente poderá usar de 
propriedade particular, sem que o proprietário 
tenha direito à indenização ulterior, caso haja 
dano.  Errado



De acordo com a Constituição Federal do 
Brasil, são símbolos da República Federativa 
do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o 
escudo.



De acordo com a Constituição Federal do 
Brasil, são símbolos da República Federativa 
do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o 
escudo. Errado



É livre a manifestação do pensamento, sendo 
autorizado o anonimato. 



É livre a manifestação do pensamento, sendo 
autorizado o anonimato. Errado



A todos é assegurado o direito de petição aos 
Poderes Públicos, exceto se o cidadão estiver 
com débito para com a Administração Pública. 



A todos é assegurado o direito de petição aos 
Poderes Públicos, exceto se o cidadão estiver 
com débito para com a Administração Pública. 
Errado



O pluralismo político é um dos princípios, 
previstos de maneira expressa na Constituição, 
que regem as relações internacionais da 
República Federativa do Brasil. 



O pluralismo político é um dos princípios, 
previstos de maneira expressa na Constituição, 
que regem as relações internacionais da 
República Federativa do Brasil. Errado



Apesar do artigo 5º da Constituição Federal 
prever que todos são iguais perante à lei, deve 
ser dado tratamento preferencial às mulheres. 



Apesar do artigo 5º da Constituição Federal 
prever que todos são iguais perante à lei, deve 
ser dado tratamento preferencial às mulheres. 
Errado



A inviolabilidade do domicílio, prevista de 
forma expressa no texto constitucional, é 
excepcionada no caso de flagrante delito ou 
desastre. 



A inviolabilidade do domicílio, prevista de 
forma expressa no texto constitucional, é 
excepcionada no caso de flagrante delito ou 
desastre. Certo



São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 
honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito à indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação. 



São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 
honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito à indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação. Certo



São brasileiros naturalizados os estrangeiros 
de qualquer nacionalidade residentes na 
República Federativa do Brasil há dez anos 
ininterruptos e sem condenação penal, desde 
que requeiram a nacionalidade brasileira.



São brasileiros naturalizados os estrangeiros 
de qualquer nacionalidade residentes na 
República Federativa do Brasil há dez anos 
ininterruptos e sem condenação penal, desde 
que requeiram a nacionalidade 
brasileira. Errado



A previsão de que todos são iguais perante a lei 
pode ser relativizada quando o limite de idade 
para a inscrição em concurso público possa ser 
justificado pela natureza das atribuições do 
cargo a ser preenchido.



A previsão de que todos são iguais perante a lei 
pode ser relativizada quando o limite de idade 
para a inscrição em concurso público possa ser 
justificado pela natureza das atribuições do 
cargo a ser preenchido. Certo



Todos podem reunir-se pacificamente sem 
armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, desde 
que não frustrem outra reunião anteriormente 
convocada para o mesmo local.  



Todos podem reunir-se pacificamente sem 
armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, desde 
que não frustrem outra reunião anteriormente 
convocada para o mesmo local.  Errado



É livre a manifestação do pensamento, sendo 
vedado o anonimato, exceto para evitar 
perseguições contra o manifestante.



É livre a manifestação do pensamento, sendo 
vedado o anonimato, exceto para evitar 
perseguições contra o manifestante. Errado



Os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa consistem em um dos objetivos 
fundamentais da República Federativa do 
Brasil, assim previstos expressamente na 
Constituição Federal. 



Os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa consistem em um dos objetivos 
fundamentais da República Federativa do 
Brasil, assim previstos expressamente na 
Constituição Federal. Errado



A lei considerará imprescritíveis os crimes de 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, 
o terrorismo e os definidos como crimes 
hediondos, por eles respondendo os 
mandantes, os executores e os que, podendo 
evitá-los, se omitirem.  



A lei considerará imprescritíveis os crimes de 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, 
o terrorismo e os definidos como crimes 
hediondos, por eles respondendo os 
mandantes, os executores e os que, podendo 
evitá-los, se omitirem.  Errado



É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício 
ou profissão, independentemente das 
qualificações profissionais que a lei 
estabelecer. 



É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício 
ou profissão, independentemente das 
qualificações profissionais que a lei 
estabelecer. Errado



É inviolável o sigilo da correspondência e das 
comunicações telegráficas, de dados e das 
comunicações telefônicas, salvo, no último 
caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na 
forma que a lei estabelecer para fins de 
investigação criminal ou instrução processual 
penal.



É inviolável o sigilo da correspondência e das 
comunicações telegráficas, de dados e das 
comunicações telefônicas, salvo, no último 
caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na 
forma que a lei estabelecer para fins de 
investigação criminal ou instrução processual 
penal. Certo



As associações só poderão ser 
compulsoriamente dissolvidas, ou ter suas 
atividades suspensas por decisão judicial, 
exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em 
julgado.



As associações só poderão ser 
compulsoriamente dissolvidas, ou ter suas 
atividades suspensas por decisão judicial, 
exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em 
julgado. Certo



Liberdade de crença e proteção aos locais de 
culto são, respectivamente, garantia e direito.



Liberdade de crença e proteção aos locais de 
culto são, respectivamente, garantia e direito. 
Errado



É vedada, nos termos da lei, a prestação de 
assistência religiosa nas entidades civis e 
militares de internação coletiva. 



É vedada, nos termos da lei, a prestação de 
assistência religiosa nas entidades civis e 
militares de internação coletiva. Errado



É assegurado a todos o acesso à informação, 
desde que fornecida a fonte, sem qualquer 
exceção.



É assegurado a todos o acesso à informação, 
desde que fornecida a fonte, sem qualquer 
exceção. Errado



A sucessão de bens de estrangeiro situados no 
País será sempre regulada pela lei brasileira, 
desde que seu cônjuge ou filhos sejam 
brasileiros. 



A sucessão de bens de estrangeiro situados no 
País será sempre regulada pela lei brasileira, 
desde que seu cônjuge ou filhos sejam 
brasileiros. Errado



Uma das manifestações do direito à liberdade 
é a previsão de que homens e mulheres são 
iguais em direitos e obrigações, o que 
manifesta a igualdade apenas formal prevista 
na Constituição Federal. 



Uma das manifestações do direito à liberdade 
é a previsão de que homens e mulheres são 
iguais em direitos e obrigações, o que 
manifesta a igualdade apenas formal prevista 
na Constituição Federal. Errado



Ninguém será privado de direitos por motivo 
de crença religiosa ou de convicção filosófica 
ou política, em qualquer hipótese. 



Ninguém será privado de direitos por motivo 
de crença religiosa ou de convicção filosófica 
ou política, em qualquer hipótese. Errado



Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa senão em virtude de lei, 
exceto o serviço militar obrigatório, em tempo 
de paz, por crença religiosa, isentando-se estes 
de prestações alternativas. 



Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa senão em virtude de lei, 
exceto o serviço militar obrigatório, em tempo 
de paz, por crença religiosa, isentando-se estes 
de prestações alternativas. Errado



O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal 
Penal Internacional a cuja criação tenha 
manifestado adesão. 



O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal 
Penal Internacional a cuja criação tenha 
manifestado adesão. Certo



À Polícia Federal, além das atribuições 
definidas em lei, incumbe a execução de 
atividades de defesa civil.



À Polícia Federal, além das atribuições 
definidas em lei, incumbe a execução de 
atividades de defesa civil.
Errado



É assegurado a todos o acesso à informação e 
vedado o sigilo da fonte, ainda que necessário 
ao exercício profissional. 



É assegurado a todos o acesso à informação e 
vedado o sigilo da fonte, ainda que necessário 
ao exercício profissional. Errado



A administração pública direta ou centralizada 
é o conjunto de pessoas administrativas que, 
vinculadas à respectiva Administração Direta, 
tem o objetivo de desempenhar atividades de 
forma descentralizada, fazendo a transferência 
de serviços de uma pessoa para outra pessoa 
jurídica.  



A administração pública direta ou centralizada 
é o conjunto de pessoas administrativas que, 
vinculadas à respectiva Administração Direta, 
tem o objetivo de desempenhar atividades de 
forma descentralizada, fazendo a transferência 
de serviços de uma pessoa para outra pessoa 
jurídica. Errado



As associações só poderão ter as suas 
atividades compulsoriamente suspensas por 
decisão judicial transitada em julgado. 



As associações só poderão ter as suas 
atividades compulsoriamente suspensas por 
decisão judicial transitada em julgado. Errado



A função de Polícia Judiciária da União 
compete exclusivamente à polícia Federal.



A função de Polícia Judiciária da União 
compete exclusivamente à polícia Federal.
Certo



A competência da União para legislar sobre 
normas gerais não exclui a competência 
suplementar dos Estados. 



A competência da União para legislar sobre 
normas gerais não exclui a competência 
suplementar dos Estados. Certo



Nenhuma pena passará da pessoa do 
condenado, não podendo a obrigação de 
reparar o dano e a decretação do perdimento 
de bens ser estendidas aos sucessores ou 
contra eles executadas. 



Nenhuma pena passará da pessoa do 
condenado, não podendo a obrigação de 
reparar o dano e a decretação do perdimento 
de bens ser estendidas aos sucessores ou 
contra eles executadas. Errado



Compete à Polícia Federal apurar infrações 
penais cuja prática tenha repercussão 
interestadual e exija repressão uniforme, na 
forma da lei.



Compete à Polícia Federal apurar infrações 
penais cuja prática tenha repercussão 
interestadual e exija repressão uniforme, na 
forma da lei.
Certo



Às polícias militares, cabem a polícia ostensiva 
e a preservação da ordem pública, porém 
cabe, exclusivamente, à Policia Civil as 
atividades de defesa civil.



Às polícias militares, cabem a polícia ostensiva 
e a preservação da ordem pública, porém 
cabe, exclusivamente, à Policia Civil as 
atividades de defesa civil.
Errado



As funções de polícia marítima e aeroportuária 
competem à Polícia Federal.



As funções de polícia marítima e aeroportuária 
competem à Polícia Federal.
Certo



A segurança viária compete, também, aos 
Municípios.



A segurança viária compete, também, aos 
Municípios.
Certo



As Polícias militares e os corpos de bombeiros 
militares, forças auxiliares e reserva do 
exército subordinam-se, juntamente com as 
Polícias Civis, aos Governadores do estado, do 
Distrito Federal, dos territórios e aos Prefeitos 
Municipais.



As Polícias militares e os corpos de bombeiros 
militares, forças auxiliares e reserva do 
exército subordinam-se, juntamente com as 
Polícias Civis, aos Governadores do estado, do 
Distrito Federal, dos territórios e aos Prefeitos 
Municipais.
Errado



A Polícia Federal é instituída por lei como 
órgão permanente e é mantida pela união.



A Polícia Federal é instituída por lei como 
órgão permanente e é mantida pela união.
Certo



As infrações penais militares bem como as 
funções de polícia judiciária, ressalvadas a 
competência da união, serão apuradas pela 
Polícia Civil. 



As infrações penais militares bem como as 
funções de polícia judiciária, ressalvadas a 
competência da união, serão apuradas pela 
Polícia Civil. 
Errado



Os municípios poderão constituir Guarda 
Municipal destinada à apuração de infrações 
penais, bem como para a proteção de seus 
bens, serviços e instalações.



Os municípios poderão constituir Guarda 
Municipal destinada à apuração de infrações 
penais, bem como para a proteção de seus 
bens, serviços e instalações.
Errado



O magistrado não está obrigado a aplicar 
cumulativamente todas as penas previstas 
pela Lei de Improbidade, podendo, mediante 
adequada fundamentação, fixá-las e dosá-las 
segundo a natureza, a gravidade e as 
consequências da infração. 



O magistrado não está obrigado a aplicar 
cumulativamente todas as penas previstas 
pela Lei de Improbidade, podendo, mediante 
adequada fundamentação, fixá-las e dosá-las 
segundo a natureza, a gravidade e as 
consequências da infração. 
Certo



Leilão é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados para escolha de 
trabalho técnico, científico ou artístico, 
mediante a instituição de prêmios ou 
remuneração aos vencedores, conforme 
critérios constantes de edital publicado na 
imprensa oficial com antecedência mínima de 
45 (quarenta e cinco) dias. 



Leilão é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados para escolha de 
trabalho técnico, científico ou artístico, 
mediante a instituição de prêmios ou 
remuneração aos vencedores, conforme 
critérios constantes de edital publicado na 
imprensa oficial com antecedência mínima de 
45 (quarenta e cinco) dias. 
Errado



O tipo de licitação “melhor preço” será 
utilizado exclusivamente para serviços de 
natureza predominantemente intelectual, em 
especial na elaboração de projetos, cálculos, 
fiscalização, supervisão e gerenciamento e de 
engenharia consultiva em geral e, em 
particular, para a elaboração de estudos 
técnicos preliminares e projetos básicos e 
executivos. 



O tipo de licitação “melhor preço” será 
utilizado exclusivamente para serviços de 
natureza predominantemente intelectual, em 
especial na elaboração de projetos, cálculos, 
fiscalização, supervisão e gerenciamento e de 
engenharia consultiva em geral e, em 
particular, para a elaboração de estudos 
técnicos preliminares e projetos básicos e 
executivos. Errado



Por ser de relevante interesse público a 
parceria entre a Administração e particulares, 
é possível a alteração unilateral do contrato 
administrativo, quando houver modificação no 
projeto ou das especificações para melhor 
adequação técnica aos seus objetivos. 



Por ser de relevante interesse público a 
parceria entre a Administração e particulares, 
é possível a alteração unilateral do contrato 
administrativo, quando houver modificação no 
projeto ou das especificações para melhor 
adequação técnica aos seus objetivos. 
Certo



Apenas o Ministério Público e a pessoa jurídica 
interessada têm legitimidade ativa para ajuizar 
ação de improbidade administrativa. 



Apenas o Ministério Público e a pessoa jurídica 
interessada têm legitimidade ativa para ajuizar 
ação de improbidade administrativa. 
Certo



Se, no caso concreto, há apenas indícios de 
improbidade administrativa, as instâncias 
ordinárias não podem decretar a quebra do 
sigilo bancário. 



Se, no caso concreto, há apenas indícios de 
improbidade administrativa, as instâncias 
ordinárias não podem decretar a quebra do 
sigilo bancário. 
Errado



É dispensável a licitação para aquisição de materiais, 
equipamentos, ou gêneros que só possam ser 
fornecidos por produtor, empresa ou representante 
comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, 
devendo a comprovação de exclusividade ser feita 
através de atestado fornecido pelo órgão de registro 
do comércio do local em que se realizaria a licitação ou 
a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou 
Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 
equivalentes. 



É dispensável a licitação para aquisição de materiais, 
equipamentos, ou gêneros que só possam ser 
fornecidos por produtor, empresa ou representante 
comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, 
devendo a comprovação de exclusividade ser feita 
através de atestado fornecido pelo órgão de registro 
do comércio do local em que se realizaria a licitação ou 
a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou 
Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 
equivalentes. Errado



O Ministério Público, se não intervir no 
processo como parte, atuará 
obrigatoriamente, como fiscal da lei, sob pena 
de multa.



O Ministério Público, se não intervir no 
processo como parte, atuará 
obrigatoriamente, como fiscal da lei, sob pena 
de multa. Errado



Nos processos de licitação, poderá ser 
estabelecida margem de preferência para 
produtos manufaturados e para serviços 
nacionais que atendam a normas técnicas 
brasileiras. 



Nos processos de licitação, poderá ser 
estabelecida margem de preferência para 
produtos manufaturados e para serviços 
nacionais que atendam a normas técnicas 
brasileiras. Certo



O contratado fica obrigado a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem nas obras, 
serviços ou compras, até 35% (trinta e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, e, no caso particular de reforma de 
edifício ou de equipamento, até o limite de 
70% (setenta por cento) para os seus 
acréscimos. 



O contratado fica obrigado a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem nas obras, 
serviços ou compras, até 35% (trinta e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, e, no caso particular de reforma de 
edifício ou de equipamento, até o limite de 
70% (setenta por cento) para os seus 
acréscimos. Errado



É vedado aos agentes públicos estabelecer 
tratamento diferenciado de natureza 
comercial entre empresas brasileiras e 
estrangeiras. 



É vedado aos agentes públicos estabelecer 
tratamento diferenciado de natureza 
comercial entre empresas brasileiras e 
estrangeiras. Certo



Empreitada por preço global ocorre quando se 
contrata a execução da obra ou do serviço por 
preço certo de unidades determinadas. 



Empreitada por preço global ocorre quando se 
contrata a execução da obra ou do serviço por 
preço certo de unidades determinadas. Errado



Qualquer pessoa poderá representar à 
autoridade administrativa competente para 
que seja instaurada investigação destinada a 
apurar a prática de ato de improbidade. 



Qualquer pessoa poderá representar à 
autoridade administrativa competente para 
que seja instaurada investigação destinada a 
apurar a prática de ato de improbidade. Certo



Ao passo que o objeto é o efeito jurídico 
mediato que o ato produz, a finalidade é o 
efeito imediato do ato administrativo. 



Ao passo que o objeto é o efeito jurídico 
mediato que o ato produz, a finalidade é o 
efeito imediato do ato administrativo. Errado



A autoexecutoriedade não existe em todos os 
atos administrativos, sendo possível, quando 
expressamente prevista em lei ou quando se 
tratar de medida urgente, que, caso não 
adotada de imediato, possa ocasionar prejuízo 
maior ao interesse público. 



A autoexecutoriedade não existe em todos os 
atos administrativos, sendo possível, quando 
expressamente prevista em lei ou quando se 
tratar de medida urgente, que, caso não 
adotada de imediato, possa ocasionar prejuízo 
maior ao interesse público. Certo



As empresas públicas, por serem constituídas 
por capital privado, não se subordinam ao 
regime da lei sobre licitações e contratos, Lei 
nº 8.666/93. 



As empresas públicas, por serem constituídas 
por capital privado, não se subordinam ao 
regime da lei sobre licitações e contratos, Lei 
nº 8.666/93. Errado



A licitação é inexigível quando houver a 
participação de organizações sociais para 
prestar serviços previstos no contrato de 
gestão. 



A licitação é inexigível quando houver a 
participação de organizações sociais para 
prestar serviços previstos no contrato de 
gestão. Errado



Da presunção de veracidade decorre o efeito 
que, enquanto não decretada sua invalidade, 
seja pela Administração ou pelo Judiciário, o 
ato inválido produz efeitos como se válido 
fosse. 



Da presunção de veracidade decorre o efeito 
que, enquanto não decretada sua invalidade, 
seja pela Administração ou pelo Judiciário, o 
ato inválido produz efeitos como se válido 
fosse. Certo



São bens públicos os de uso especial tais como 
rios, mares, estradas, ruas e praças. 



São bens públicos os de uso especial tais como 
rios, mares, estradas, ruas e praças. Errado



O órgão é uma unidade de atuação, integrante 
da estrutura da Administração Direta e 
Indireta, desprovido de personalidade jurídica. 



O órgão é uma unidade de atuação, integrante 
da estrutura da Administração Direta e 
Indireta, desprovido de personalidade jurídica. 
Certo



As agências executivas são autarquias com 
regime especial, apresentando todas as 
características jurídicas das autarquias 
comuns, contudo, com as seguintes 
peculiaridades: a) estabilidade dos dirigentes 
que exercem mandato fixo; b) maior 
autonomia; e c) alto grau de especialização 
técnica. 



As agências executivas são autarquias com 
regime especial, apresentando todas as 
características jurídicas das autarquias 
comuns, contudo, com as seguintes 
peculiaridades: a) estabilidade dos dirigentes 
que exercem mandato fixo; b) maior 
autonomia; e c) alto grau de especialização 
técnica. Errado



Motivação é a causa imediata do ato. É a 
situação de fato e de direito que determina ou 
autoriza a prática do ato. 



Motivação é a causa imediata do ato. É a 
situação de fato e de direito que determina ou 
autoriza a prática do ato. Errado



São modalidades de licitação: concorrência; 
tomada de preços; convite; concurso; leilão. É 
possível efetuar a combinação das referidas 
modalidades de licitação, desde que 
devidamente justificado pela repartição 
interessada. 



São modalidades de licitação: concorrência; 
tomada de preços; convite; concurso; leilão. É 
possível efetuar a combinação das referidas 
modalidades de licitação, desde que 
devidamente justificado pela repartição 
interessada. Errado



Nos atos denominados discricionários, o 
binômio motivo-objeto caracteriza o 
denominado mérito administrativo. 



Nos atos denominados discricionários, o 
binômio motivo-objeto caracteriza o 
denominado mérito administrativo. Certo



Pelo princípio da cortesia, os serviços públicos 
devem ser prestados com educação e polidez. 



Pelo princípio da cortesia, os serviços públicos 
devem ser prestados com educação e polidez. 
Certo



Controle administrativo é aquele exercido 
Poder Judiciário sobre os atos da 
Administração e decorre do Princípio da 
Inafastabilidade da Jurisdição.



Controle administrativo é aquele exercido 
Poder Judiciário sobre os atos da 
Administração e decorre do Princípio da 
Inafastabilidade da Jurisdição. Errado



As pessoas jurídicas de direito público e as de 
direito privado prestadoras ou não de serviços 
públicos responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros, assegurado o direito de regresso 
contra o responsável nos casos de dolo ou 
culpa. 



As pessoas jurídicas de direito público e as de 
direito privado prestadoras ou não de serviços 
públicos responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros, assegurado o direito de regresso 
contra o responsável nos casos de dolo ou 
culpa. Errado



No tema responsabilidade civil do Estado, o 
agente público, no caso de dolo ou culpa, 
responde pela teoria subjetiva em ação de 
regresso. 



No tema responsabilidade civil do Estado, o 
agente público, no caso de dolo ou culpa, 
responde pela teoria subjetiva em ação de 
regresso. Certo



Concorrência é a modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à 
data do recebimento das propostas, observada 
a necessária qualificação. 



Concorrência é a modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à 
data do recebimento das propostas, observada 
a necessária qualificação. Errado



É dispensável a licitação quando a União tiver 
que intervir no domínio econômico para 
regular preços ou normalizar o abastecimento. 



É dispensável a licitação quando a União tiver 
que intervir no domínio econômico para 
regular preços ou normalizar o abastecimento. 
Certo



É inexigível a licitação para aquisição de materiais, 
equipamentos, ou gêneros que só possam ser 
fornecidos por produtor, empresa ou representante 
comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, 
devendo a comprovação de exclusividade ser feita 
através de atestado fornecido pelo órgão de registro 
do comércio do local em que se realizaria a licitação ou 
a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou 
Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 
equivalentes. 



É inexigível a licitação para aquisição de materiais, 
equipamentos, ou gêneros que só possam ser 
fornecidos por produtor, empresa ou representante 
comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, 
devendo a comprovação de exclusividade ser feita 
através de atestado fornecido pelo órgão de registro 
do comércio do local em que se realizaria a licitação ou 
a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou 
Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 
equivalentes. Certo



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 improbidade administrativa, 
da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.



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 improbidade administrativa, 
da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Errado



No âmbito dos processos administrativos, a 
competência é irrenunciável e se exerce pelos 
órgãos administrativos a que foi atribuída 
como própria, salvo os casos de delegação e 
avocação legalmente admitidos. 



No âmbito dos processos administrativos, a 
competência é irrenunciável e se exerce pelos 
órgãos administrativos a que foi atribuída 
como própria, salvo os casos de delegação e 
avocação legalmente admitidos. Certo



A Administração deve anular seus próprios 
atos, quando eivados de vício de legalidade, e 
pode revogá-los por motivo de conveniência 
ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos. 



A Administração deve anular seus próprios 
atos, quando eivados de vício de legalidade, e 
pode revogá-los por motivo de conveniência 
ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos. Certo



Salvo exigência legal, a interposição de recurso 
administrativo depende de caução. 



Salvo exigência legal, a interposição de recurso 
administrativo depende de caução. Errado



A publicidade dos atos, programas, obras, 
serviços e campanhas dos órgãos públicos 
deverá ter caráter educativo, informativo ou 
de orientação social, dela não podendo 
constar nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos. 



A publicidade dos atos, programas, obras, 
serviços e campanhas dos órgãos públicos 
deverá ter caráter educativo, informativo ou 
de orientação social, dela não podendo 
constar nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos. Certo



Os vencimentos dos cargos do Poder 
Legislativo e do Poder Judiciário poderão ser 
superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 



Os vencimentos dos cargos do Poder 
Legislativo e do Poder Judiciário poderão ser 
superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 
Errado



O direito de greve dos servidores civis e 
militares será exercido nos termos e nos 
limites definidos em lei específica. 



O direito de greve dos servidores civis e 
militares será exercido nos termos e nos 
limites definidos em lei específica. Errado



Durante o prazo improrrogável previsto no 
edital de convocação, aquele aprovado em 
concurso público de provas ou de provas e 
títulos será convocado com prioridade sobre 
novos concursados para assumir cargo ou 
emprego, na carreira. 



Durante o prazo improrrogável previsto no 
edital de convocação, aquele aprovado em 
concurso público de provas ou de provas e 
títulos será convocado com prioridade sobre 
novos concursados para assumir cargo ou 
emprego, na carreira. Certo



O servidor público da administração direta, 
autárquica e fundacional, no exercício de 
mandato eletivo federal, estadual ou distrital, 
ficará afastado de seu cargo, emprego ou 
função. 



O servidor público da administração direta, 
autárquica e fundacional, no exercício de 
mandato eletivo federal, estadual ou distrital, 
ficará afastado de seu cargo, emprego ou 
função. Certo



Atos compostos são aqueles que resultam da 
manifestação de um único órgão, seja singular 
(simples singulares) ou colegiado (simples 
colegiais ou coletivos). 



Atos compostos são aqueles que resultam da 
manifestação de um único órgão, seja singular 
(simples singulares) ou colegiado (simples 
colegiais ou coletivos). Errado



O efeito atípico prodrômico do ato 
administrativo ocorre nos atos complexos ou 
compostos, e surge antes do ato concluir seu 
ciclo de formação, consubstanciando-se em 
situação de pendência de alguma outra 
formalidade. 



O efeito atípico prodrômico do ato 
administrativo ocorre nos atos complexos ou 
compostos, e surge antes do ato concluir seu 
ciclo de formação, consubstanciando-se em 
situação de pendência de alguma outra 
formalidade. Certo



Controle prévio da Administração Pública é 
aquele efetuado durante a prática do ato.



Controle prévio da Administração Pública é 
aquele efetuado durante a prática do ato.
Errado



As funções de confiança, exercidas 
exclusivamente por servidores ocupantes de 
cargo efetivo, e os cargos em comissão, a 
serem preenchidos por servidores de carreira 
nos casos, condições e percentuais mínimos 
previstos em lei, destinam-se apenas às 
atribuições de direção, chefia e 
assessoramento. 



As funções de confiança, exercidas 
exclusivamente por servidores ocupantes de 
cargo efetivo, e os cargos em comissão, a 
serem preenchidos por servidores de carreira 
nos casos, condições e percentuais mínimos 
previstos em lei, destinam-se apenas às 
atribuições de direção, chefia e 
assessoramento. Certo



A culpa concorrente é causa excludente do 
dever de indenizar do Estado. 



A culpa concorrente é causa excludente do 
dever de indenizar do Estado. Errado



O uso comum dos bens públicos pode ser 
gratuito ou retribuído, conforme for 
estabelecido legalmente pela entidade a cuja 
administração pertencerem. 



O uso comum dos bens públicos pode ser 
gratuito ou retribuído, conforme for 
estabelecido legalmente pela entidade a cuja 
administração pertencerem. Certo



De acordo com a Lei Geral das Licitações, 
serviços é toda aquisição remunerada de bens 
para fornecimento de uma só vez ou 
parceladamente. 



De acordo com a Lei Geral das Licitações, 
serviços é toda aquisição remunerada de bens 
para fornecimento de uma só vez ou 
parceladamente. Errado



No tema agentes públicos, a lei estabelecerá 
os casos de contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público. 



No tema agentes públicos, a lei estabelecerá 
os casos de contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público. 
Certo



Concorrência é a modalidade de licitação 
entre quaisquer interessados que, na fase 
inicial de habilitação preliminar, comprovem 
possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital para execução de seu objeto. 



Concorrência é a modalidade de licitação 
entre quaisquer interessados que, na fase 
inicial de habilitação preliminar, comprovem 
possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital para execução de seu objeto. 
Certo



Ao contratado é facultado manter preposto no 
local da obra ou serviço para representá-lo na 
execução do contrato, independentemente de 
aceite por parte da Administração. 



Ao contratado é facultado manter preposto no 
local da obra ou serviço para representá-lo na 
execução do contrato, independentemente de 
aceite por parte da Administração. Errado
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