30. As práticas de gestão das organizações públicas devem estar
pautadas nos princípios constantes no artigo 37 da Constituição
Federal. Nesse sentido, quando um gestor de uma universidade pública
nomeia, por meio de portaria publicada no Boletim de Serviços,
um de seus parentes de primeiro grau para um cargo de assessoria,
mediante contrato de prestação de serviços sem a realização de
concurso público ou seleção, estaria desrespeitando os princípios da
A) eficácia e moralidade.
C) publicidade e eficácia.
B) impessoalidade e publicidade.
D) moralidade e impessoalidade.

Gabarito: D. Questão vista em sala de aula e abordada no
conteúdo do material. A nomeação por meio de publicação de
portaria publicada em boletim de serviços também viola o
princípio da publicidade. Isto porque, a Lei nº 4.965/1966
determina que é compulsória a publicação dos atos de
provimento e vacância no Diário Oficial.
Art. 1º Os atos relativos a servidores dos órgãos da
administração centralizada e das autarquias sòmente terão
validade jurídica mediante publicação:
I - no Diário Oficial da União, quanto aos atos de provimento e
vacância de cargos ou funções;
II - no Boletim de Serviço ou Boletim de Pessoal, quanto aos
atos de concessão de vantagens pecuniárias previstas na
legislação em vigor.
A questão aborda a nomeação, nos termos do art. 8º, da Lei nº
8.112/90 forma de provimento. Assim, conjugando o art. 8º da
Lei nº 8.112/90 com o art. 1º, I, da Lei nº 4.965/1966, verificase que os fatos apontados também violaram o princípio da
publicidade. Logo, a questão deverá ser anulada por prejudicar,
por conseguinte, avaliação objetiva da questão em comentário.

Ademais, por outro motivo também a questão deverá ser
anulada. O conteúdo da Lei nº 4.965/1966 não está presente
no Edital.

31. Maria João é uma funcionária que ocupa cargo de provimento
efetivo em uma repartição pública como Chefe do Setor de Merenda.
Sensibilizada com a situação de uma amiga de infância, permitiu que
ela entrasse na dispensa da escola onde trabalhava e levasse a alguns
alimentos para preparar comida para sua família. Sabe-se que esse é
um caso de improbidade administrativa, que importa em
A) enriquecimento ilícito advindo da lesão ao erário por meio do desvio,
da apropriação ou da dilapidação de bens da entidade.
B) enriquecimento ilícito advindo de qualquer tipo de vantagem
patrimonial indevida em razão do exercício do cargo.
C) prejuízo ao erário por permitir que pessoa física utilize bens,
rendas ou valores integrantes do acervo patrimonial.
D) prejuízo ao erário por permitir a concessão de benefícios fiscais sem
a observância das formalidades legais.
Gabarito: C. Questão vista em sala de aula e abordada no
conteúdo do material. A prevista para a hipótese é o prejuízo
ao erário, isto porque Maria João não recebeu vantagem
econômica indevida não caracterizando enriquecimento ilícito.
O caso da questão aponta para a hipótese do art. 10, I, da Lei
nº 8.429/92. Alternativa (a) errada, pois não s encontra
presente o recebimento da vantagem indevida; Alternativa (b)
errada, errada, pois não s encontra presente o recebimento da
vantagem indevida; (d) errado, não é hipótese de concessão de
benefício fiscal.
40. Ao participar de uma comissão de licitação em universidade pública
federal, o assistente administrativo deve buscar cumprir os princípios
da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento

convocatório e do julgamento objetivo. Um desses princípios se refere
à igualdade das pessoas perante a lei, segundo o qual não se pode
fazer nenhuma distinção entre pessoas que se encontrem na mesma
situação. Esse princípio é denominado
A) legalidade.
C) isonomia.
B) impessoalidade.
D) moralidade.
Gabarito: C. Questão vista em sala de aula e abordada no
conteúdo do material. No caso da questão a comissão cobra a
diferenciação da impessoalidade e da isonomia. O tema é
polêmico. Palavras do Prof. Celso Antônio Bandeira de Melo:
“Princípio da Impessoalidade - Nele se traduz a ideia de que a
Administração tem que tratar a todos os administrados sem
discriminações, benéficas ou detrimentosas. Nem favoritismo
nem perseguições são toleráveis. Simpatias ou animosidades
pessoais, políticas ou ideológicas não podem interferir na
atuação administrativa e muito menos interesses sectários, de
facções ou grupos de qualquer espécie. O princípio em causa
não é senão o próprio princípio da igualdade ou isonomia – pag.
117” (...) Em arremate, no capítulo referente à licitação, ao
definir o princípio da impessoalidade “(...) Tal princípio não é
senão uma forma de designar o princípio da igualdade de todos
perante a Administração- pag. 542). A banca apontou como
assertiva correta o princípio da isonomia. Está certo, mas
também está certo o princípio da impessoalidade. O conteúdo
da assertiva, de fato, aponta aproximação com a isonomia,
como conteúdo direcionado à tratamento igualitário, mas não
justifica o erro da alternativa B. Assim, a assertiva tem duas
respostas corretas prejudicando, por conseguinte, avaliação
objetiva da questão em comentário, motivo pela qual deverá
ser anulada.

41. O presidente da comissão de licitação de uma universidade federal
está elaborando um edital para a edificação de uma escola de
música, com uma área total de 2.000 m2 , para a qual também
necessitará providenciar os instrumentos musicais, móveis e
utensílios. Quando já estava perto de concluir a minuta do
documento, o reitor lhe solicitou que incluísse o projeto
arquitetônico no edital, porque a equipe própria da universidade não
teria disponibilidade para fazê-lo. Partindo do pressuposto de que já
existe um projeto básico aprovado pela autoridade competente, e que
os recursos orçamentários que asseguram o pagamento est ão
previstos bem como o investimento já está contemplado nas metas do
Plano Plurianual do Governo Federal, a comissão de licitação deve
classificar aquelas aquisições, respectivamente, com base nas
seguintes definições contidas na Lei de Licitações:
A) seguro-garantia, obra e alienação.
B) compra, execução direta e seguro-garantia.
C) serviço, alienação e execução direta.
D) obra, compra e serviço.

Gabarito: D. Questão envolve as definições do art. 6º da Lei nº
8.666/93. Art. 6o Para os fins desta Lei, considera-se:
I - Obra - toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou
ampliação, realizada por execução direta ou indireta;
II - Serviço - toda atividade destinada a obter determinada
utilidade de interesse para a Administração, tais como:
demolição,
conserto,
instalação,
montagem,
operação,
conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte,
locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnicoprofissionais;
III - Compra - toda aquisição remunerada de
fornecimento de uma só vez ou parceladamente;

bens

para

Questão direta. Alternativa apontada pela banca sem reparos.

