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Número de inscrição dos candidatos requisitantes: 

001.507-5; 001.507-5; 001.507-5; 001.620-9; 005.097-1; 005.097-1; 005.277-9; 006.192-1; 006.192-1; 
006.465-3; 006.465-3; 006.465-3; 006.465-3; 006.465-3; 006.465-3; 007.511-6; 007.511-6; 008.016-1; 
008.016-1; 008.523-5; 009.034-4; 009.034-4; 011.939-3; 011.939-3 e 011.939-3 
 

Questão 11) 

A banca informa que o conteúdo previsto para a prova, para esta questão está contemplado no 

Titulo III da CF/88 (Art. 20 ao 43),  e a questão consta do Inciso XX do Art. 20 que trata da 

competência privativa da União: "instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive 

habitação, saneamento básico e transportes urbanos", não restando dúvidas de que o item 

cobrado faz parte do edital, bem como a resposta correta, letra B.  

 

Questão 13) 

A banca informa que de acordo com MOREIRA NETO, Diogo F. Curso de direito administrativo, 

Forense, 2014, Pág. 115, o princípio da eficiência se relaciona com a produção de atos 

juridicamente esperados do ente, com qualidade intrínseca de excelência, de modo a atender 

da melhor maneira a finalidade do ato, não admitindo dúvidas ou interpretações.  

 

Questão 15) 

A banca informa que de acordo com MOREIRA NETO, Diogo F. Curso de direito administrativo, 

Forense, 2014, Pág. 287, as autarquias corporativas são dotadas de patrimônio próprio e renda 

advinda de contribuições parafiscais e atuam no ordenamento social e do fomento público, não 

se confundindo com nenhuma outra autarquia.  

 

Questão 17) 

A banca informa que o conteúdo previsto para a prova, para esta questão está contemplado no 

Titulo III da CF/88 (Art. 20 ao 43),  e a questão consta da letra g) do Inciso IV do Art. 29 que 

trata da composição das Câmaras Municipais, não restando dúvidas de que o item cobrado faz 

parte do edital.  

 

Questão 18) 

A banca informa que de acordo com o Art. 37, Inciso XVI, letra b) é permitida a acumulação de 

um cargo de professor, com outro técnico (administrador) ou científico, não sendo possível 

outra interpretação.  
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Questão 19) 

A banca informa que o conteúdo previsto para a prova, para esta questão está contemplado no 

Titulo VII da CF/88 (Art. 170 ao 192),  e a questão consta do Inciso I do Art. 177, não restando 

dúvidas de que o item cobrado faz parte do edital.  

 

Questão 25) 

A banca informa que de acordo com MOREIRA NETO, Diogo F. Curso de direito administrativo, 

Forense, 2014, Pág. 198, o princípio da legitimidade "exige a orientação de todo o processo à 

finalidade pública. A melhor solução, a ser buscada no processo licitatório, só pode ser a que 

se apresente, em termos claros e precisos, como a mais vantajosa para o atendimento do 

específico interesse público", o que não admite dúvidas com relação à resposta correta.  

 

Questão 26) 

A banca informa que a questão foi extraída do § 5º do Art. 22 da Lei 8666/93 que diz que o 

Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis 

inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados,...", 

não admitindo outra interpretação. 

 

Questão 28) 

A banca informa que de acordo com MOREIRA NETO, Diogo F. Curso de direito administrativo, 

Forense, 2014, Pág. 224, a anulação do ato administrativo "ocorre quando o agente desvia no 

contrato administrativo a competência para a qual está investido, buscando interesses 

particulares”, o que não admite dúvidas com relação à resposta correta.  

 

Questão 30) 

A banca informa que de acordo com MOREIRA NETO, Diogo F. Curso de direito administrativo, 

Forense, 2014, Pág. 213, o contrato de gestão se "caracteriza pelo pacto no qual duas ou mais 

partes, sendo ao menos uma a Administração Pública e sob a sua coordenação, acordam entre 

si a constituição de uma relação jurídica de mútua cooperação ou colaboração, mediante a 

expansão legalmente admitida da autoridade gerencial de uma entidade ou órgão participante, 

para programar atividades de interesse de todas as acordantes", o que não admite dúvidas 

com relação ao conceito.  


