GABARITO EXTRAOFICIAL
COMENTADO
Direito Administrativo

Questão 91 – CERTO
Nem toda atividade de interese público representa automaticamente um serviço público,
sendo necessária lei que atribua esse objetivo ao Estado. Mediante o critério formal,
adotado no Brasil, serviço público é aquele definidido por lei.

Questão 92 – CERTO
Toda a Administração Públia deve observar os princípios elencados no art. 37 da CF: A
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte (...)

Questão 93 – ERRADO
O poder de polícia em regra é discricionário, dentro dos limites e situações previstas em
lei. Entretanto, não se trata de uma regra absoluta, vez que algumas de suas atuações serão
feitas de maneira vinculada, como a concessão de uma licença, caso em que, preenchidos
os requisitos legais para a sua concessão, será obrigatória a prática de tal ato, nos exatos
termos da lei. Assim, a licença representa um ato vinculado, e não discricionário,
conforme narrado na assertiva.

Questão 94 – ERRADO

A contratação de artistas consagrados é caso de inexigibilidade de licitação, e não de
dispensa, conforme narrado na questão.
Lei 8.666/93 - Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição,
em especial: III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou
através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela
opinião pública.

Questão 95 – ERRADO
Os contratos administrativos são regidos por normas de direito público, sendo aplicadas
as normas de direito privado apenas de forma subsidiária.
Lei 8.666/93 - Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas
suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

Questão 96 – ERRADO
A questão narrou o conceito da tomada de preços, prevista no art. 22 da Lei 8.666/93:
§ 2o Tomada de preços 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.

Questão 97 – CERTO
Os bens de uso especial, como os veículos oficiais, por exemplo, são aqueles utilizados na
execução dos serviços administrativos e serviços públicos em geral, sendo detentores de
uma proteção especial, de forma a serem classificados como imprescritíveis, inalienáveis e
impenhoráveis.

Questão 98 – CERTO
A Administração Indireta é composta pelas seguintes entidades: Autarquias, Fundações
Públicas, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.

Questão 99 - ERRADO
Os partidos políticos também podem representar ao TCU no caso de irregularidades e
ilegalidades, conforme previsto no art. 74, § 2º, da CF: Qualquer cidadão, partido político,
associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou
ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.

Questão 100 – CERTO
Questão que trabalhou a reprodução quase literal do art. 37, § 6º, da CF, que trata da
responsabilidade civil objetiva do Estado, inclusive com o direito de regresso em face do
servidor, quando este houver agido com dolo ou culpa: As pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras 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.

