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D) Não é necessário que os meios
empregados pela administração sejam
adequados à consecução do fim almejado.
E) Ao analisar o princípio da razoabilidade,
binômio-necessidade
e
finalidade
correspondente aos atos ou atuação da
administração pública.

ADVOGADO

16.
(Concurso Milagres/2018) É atributo
tanto do poder de polícia como do ato
administrativo:
A) Presunção de Legitimidade.

19.
(Concurso Milagres/2018) Considere
o conceito de autarquia e marque a
opção correta:

B) Tipicidade.
C) Coercitibilidade.

A) É uma entidade administrativa sem
autonomia, criada por lei especifica com
personalidade jurídica de direito público,
sem patrimônio próprio e atribuições
estatais indeterminadas.

D) Autoexecutoriedade.
E) Discricionariedade.
17.
(Concurso
Milagres/2018)
São
poderes da administração pública,
exceto:

B) É uma entidade pública, criada por lei
especifica com personalidade jurídica de
direito
privado,
patrimônio
público,
atribuída a uma finalidade especifica não
lucrativa.

A) Poder vinculado.
B) Poder hierárquico.

C) É uma entidade administrativa autônoma,
criada por lei especifica com personalidade
jurídica de direito privado, patrimônio
estatal
e
atribuições
estatais
determinadas.

C) Poder disciplinar.
D) Poder discricionário.
E) Poder jurisdicional.

D) É uma entidade administrativa autônoma,
criada por lei especifica com personalidade
jurídica de direito público, patrimônio
próprio
e
atribuições
estatais
determinadas.

18.
(Concurso Milagres/2018) Sobre o
poder discricionário é correto afirmar:
A) Implica em liberdade de atuação
administrativa, sempre dentro dos limites
expressamente estabelecidos pela lei ou
dela decorrentes.

E) É uma entidade privada, criada por lei
específica com personalidade jurídica de
direito
público,
patrimônio
público,
atribuída a uma finalidade especifica do
Estado, sem intuito de lucro.

B) A razoabilidade não integra o rol dos
princípios jurídicos administrativos.
C) A arbitrariedade e proporcionalidade são
utilizadas
para
controlar
a
discricionariedade administrativa, trata-se
de controle de mérito administrativo.

20.
(Concurso Milagres/2018) Sobre a
responsabilidade civil das autarquias é
correto afirmar:
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A) As autarquias responderão pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, apenas no caso de
culpa.
B) As autarquias 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.
C) As autarquias responderão pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, não cabendo o
direito de regresso contra o responsável.

I. Os atos administrativos confundem-se com
os atos políticos ou de governo.
II. Há dentro do exercício geral da atividade
pública três categorias de atos: ato judicial,
ato legislativo e o ato administrativo.
III. Tem por fim imediato a produção de
efeitos
jurídicos
determinados,
em
conformidade com o interesse público e
sob regime predominante de direito
público.
A) Apenas uma esta correta.
B) Todas estão corretas.

D) As autarquias responderão pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável, apenas
nos casos de dolo.

C) Duas estão falsas.

E) As autarquias não responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros.

23.
(Concurso Milagres/2018) Em razão
da
classificação
dos
atos
administrativos, relacione o tipo a sua
definição:
I.Ato vinculado
II.Ato composto
III.Ato extintivo
IV.Ato nulo

D) Apenas uma é falsa.
E) Todas são falsas.

21.
(Concurso Milagres/2018) Assinale a
opção
correta
sobre
fundações
públicas:
A) Presença de fins lucrativos; e, tem por
objeto a atividade de interesse social.

( ) É aquele que põe fim a situações jurídicas
individuais existentes.

B) É criada por iniciativa do Poder Público, e
pressupõem a edição de lei específica.

( ) É aquele que nasce de vício insanável.

C) Entidade da administração direta, instituída
pelo
poder
público,
mediante
a
personificação de um patrimônio.

( ) É aquele cujo conteúdo resulta da
manifestação de um só órgão, mas a sua
edição ou a produção de seus efeitos
dependem de um outro ato que o aprove.

D) É criada para exploração de atividade
econômica em sentido estrito.
E) As
competências
administrativas
especificas serão atribuídas e definidas
por ato administrativo.

( ) São os que a administração pratica sem
margem alguma de liberdade de decisão,
pois a lei previamente determinou o único
comportamento
possível
a
ser
obrigatoriamente adotado.

22.
(Concurso Milagres/2018)
dos Atos Administrativos:

A) IV, II, I, III
B) I, II, III, IV

Acerca
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C) III, IV, II, I
D) IV, III, II, I
E) I, IV, II, III
24.
(Concurso
Milagres/2018)
espécies de Atos Administrativos:

implícita em qualquer contrato de
execução prolongada, segundo a qual o
vínculo
obrigatório
gerado
pelo
contrato somente subsiste enquanto
inalterado o estado de fato vigente à
época da estipulação. Essa cláusula
implícita é conhecida como rebus sic
stantibus.
Marque a opção que não corresponde às
hipóteses de desdobramentos desta
cláusula:

São

A) Atos complexos e atos negociais;
B) Atos de império e atos vinculados;
C) Atos punitivos e atos discricionário;
D) Atos ordinários e atos vinculados;

A) Caso fortuito

E) Atos normativos e atos enunciativos;

B) Força maior
C) Fato da administração

25.
(Concurso Milagres/2018) Marque a
opção correta sobre a “Teoria da
Imprevisão”:

D) Interferências imprevistas
E) Convênios administrativos

A) Caracteriza-se pelo descumprimento do
contrato administrativo, total ou parcial, de
suas cláusulas pela parte contratada.

27.
(Concurso Milagres/2018) Assinale a
opção que indica uma comprovação
que, se exigida, na fase de habilitação
nos processos licitatórios, estará em
desacordo com a Lei nº 8.666/93 (Lei de
licitações):

B) A inexecução sem culpa pressupõe a
existência de uma causa justificadora do
inadimplemento e libera o inadimplente de
responsabilidade.
C) A inexecução por culpa da administração
possibilita ao contratado pleitear apenas a
rescisão por acordo.

A) Regularidade fiscal e trabalhista.
B) Habilitação jurídica.

D) A inexecução culposa do contrato pelo
particular acarreta a aplicação, pela
administração pública, das sanções legais
e contratuais, mas não possibilita a
rescisão unilateral do contrato pela
administração pública.

C) Quantitativo pessoal.
D) Qualificação econômico-financeira.
E) Qualificação técnica.
28.
(Concurso
Milagres/2018)
Os
prováveis interessados em licitar
necessitam, evidentemente, de um
prazo que permita a elaboração de suas
propostas, o estudo e analise das
condições da licitação. O prazo mínimo
a ser observado para o recebimento das

E) A inexecução por dolo da administração
possibilita ao contratado apenas a rescisão
judicial.
26.
(Concurso Milagres/2018) A teoria
da imprevisão resulta na aplicação de
uma antiga cláusula, que se entende
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propostas ou a realização do evento
será de:

D) Instituir ou majorar somente por lei ou por
ato normativo com força de lei.

A) 45 dias para a modalidade tomada de
preços, quando a licitação for do tipo
melhor técnica ou técnica e preço.

E) O agente do Estado tem o dever de cobrar
quando instituído.

B) 30 dias para a modalidade de concurso.
C) 15 dias para a modalidade de pregão.

31.
(Concurso
Milagres/2018)
espécies de tributos:

D) 10 dias uteis para a modalidade de leilão.

A) Taxas e multas.

E) 8 dias uteis para a modalidade de pregão,
contados a partir da publicação do aviso.

B) Impostos e taxas.

29.
(Concurso Milagres/2018) Os atos
de
improbidade
administrativa
importarão:

D) Empréstimos

São

C) Contribuição de melhorias e multas.
compulsórios

e

transferências voluntárias.
E) Contribuições especiais e preços públicos.

A) A suspensão dos direitos políticos.
B) Na vedação da ação penal cabível.

32.
(Concurso Milagres/2018) É um
princípio
tipicamente
tributário,
preserva a segurança jurídica e objetiva
evitar que o contribuinte não tenha
surpresa quanto à cobrança tributária.
De qual princípio trata o enunciado:

C) Na perda da função pública.
D) A indisponibilidade dos bens.
E) No ressarcimento ao erário.

30.
(Concurso Milagres/2018) De acordo
com o art. 3º do Código Tributário
Nacional, “Tributo é toda prestação
pecuniária compulsória, em moeda ou
cujo valor nela se possa exprimir, que
não constitua sanção de ato ilícito,
instituída em lei e cobrada mediante
atividade administrativa plenamente
vinculada”. Qual opção que não
corresponde às características contidas
no conceito:

A) Princípio da seletividade.

A) Obrigação
tributária
que
nasce
independente da vontade do devedor.

33.
(Concurso
Milagres/2018)
princípios tributários, exceto:

B) Não há previsão no ordenamento pátrio de
tributo in natura ou in labore.

A) Princípio da indisponibilidade do interesse

C) Este decorre de uma ação ilícita do
contribuinte.

B) Princípio da não cumulatividade.

B) Princípio da capacidade contributiva.
C) Princípio da irretroatividade da lei.
D) Princípio da proibição de tributo com efeito
de confisco.
E) Princípio da anterioridade.

público.

C) Princípio da irretroatividade.
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D) Princípio da isonomia.

qualquer natureza, incidente na fonte,
sobre rendimentos pagos, a qualquer
título, por eles, suas autarquias e pelas
fundações que instituírem e mantiverem.

E) Princípio da proibição de tributo com efeito
de confisco.
34.
(Concurso Milagres/2018) Compete
a União instituir impostos, exceto:

36.
(Concurso Milagres/2018) A lei
relativa à contribuição de melhoria
observará os seguintes requisitos
mínimos, exceto sobre a publicação
prévia de qual elemento:

A) Importação de produtos estrangeiros.
B) Produtos industrializados.
C) Propriedade territorial rural

A) Do memorial qualitativo do projeto.

D) Propriedade predial e territorial urbana.

B) Do orçamento do custo da obra.

E) Operações de crédito, câmbio e seguro, ou
relativas a títulos ou valores mobiliários.

C) Da determinação da parcela do custo da
obra a ser financiada pela contribuição.

35.
(Concurso
Milagres/2018)
São
receitas tributárias que pertencem aos
Municípios, exceto:

D) Da delimitação da zona beneficiada.
E) Da determinação do fator de absorção do
benefício da valorização para toda a zona
ou
para
cada
uma
das
áreas
diferenciadas, nela contidas.

A) O produto da arrecadação do imposto da
União sobre renda e proventos de
qualquer natureza, incidente na fonte,
sobre rendimentos pagos, a qualquer
título, por eles, suas autarquias e pelas
fundações que instituírem e mantiverem.

37.
(Concurso Milagres/2018) Assinale a
assertiva
sobre
os
empréstimos
compulsórios:

B) Cinqüenta por cento do produto da
arrecadação do imposto da União sobre a
propriedade territorial rural, relativamente
aos imóveis neles situados.

A) É de competência privativa da União,
mediante lei complementar.

C) Cinqüenta por cento do produto da
arrecadação do imposto do Estado sobre a
propriedade de veículos automotores
licenciados em seus territórios

B) A competência é
Estados e Distrito
medida provisória.

concorrente entre
Federal, mediante

C) É competência comum dos Estados e do
Distrito
Federal,
mediante
lei
complementar.

D) Vinte e cinco por cento do produto da
arrecadação do imposto do Estado sobre
operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação.

D) A competência é privativa da União,
mediante medida provisória.
E) É competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mediante medida provisória.

E) O produto da arrecadação do imposto da
União sobre renda e proventos de
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38.
(Concurso
Milagres/2018)
A
autoridade pública poderá fazer uso
da propriedade particular, assegurada
à indenização posterior, se ocorrer
dano, no caso de:

41.
(Concurso
Milagres/2018)
São
isentos de contribuição para a
seguridade social, desde que atendam
às exigências estabelecidas em lei:

A) Ato discricionário da administração.

B) Empresas públicas.

B) Interesse social.

C) Entidades beneficentes

A) Autarquias.

C) Interesse público.

de

assistência

social.

D) Necessidade pública

D) Fundações.

E) Iminente perigo público.

E) Empresas privadas.

39.
(Concurso
Milagres/2018)
A
expressão “coisa julgada” no âmbito
constitucional corresponde:

42.
(Concurso Milagres/2018) Sobre a
previdência social assinale a incorreta:

A) Ao ato jurídico perfeito.

A) Será organizada sob a forma de regime
geral, de caráter contributivo e de filiação
facultativa.

B) Ao direito adquirido.
de

B) Cobrirá eventos de doença, invalidez,
morte e idade avançada.

D) Ao direito que pode ser exercido por seu

C) Protegerá a maternidade, especialmente à
gestante.

C) À

impossibilidade

de

alteração

decisão judicial.

titular.

D) Protegerá o trabalhador em situação de
desemprego involuntário.

E) Ao ato praticado em conformidade com a

E) Observará critérios que preservem
equilíbrio financeiro e atuarial.

lei.
40.
(Concurso Milagres/2018) Sempre
que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou
coação
em
sua
liberdade
de
locomoção, por ilegalidade ou abuso
de poder, poderá impetrar:

o

43.
(Concurso Milagres/2018) Quanto ao
ensino, assinale a opção incorreta:
A) Os municípios atuarão prioritariamente no
ensino fundamental e na educação infantil.
B) Os Estados e Distrito Federal atuarão
prioritariamente no ensino fundamental e
médio.

A) Mandado de segurança.
B) Mandado de injunção.

C) A educação básica pública atenderá
prioritariamente ao ensino regular.

C) Ação popular.
D) Habeas corpus.
E) Ação de execução.
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D) O
ensino
religioso,
de
matrícula
obrigatória, constituirá disciplina dos
horários normais das escolas públicas de
ensino fundamental.

proteção do Estado. Nesse sentido,
assinale a opção correta:
A) O casamento
celebração.

E) Na organização de seus sistemas de
ensino, a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios definirão formas
de colaboração, de modo a assegurar a
universalização do ensino obrigatório.

é

civil

e

paga

sua

B) O casamento religioso não tem efeito civil.
C) Os direitos e deveres referentes à
sociedade conjugal são exercidos de
forma desigual entre o homem e a mulher.

44.
(Concurso
Milagres/2018)
Em
relação ao meio ambiente assinale a
opção incorreta:

D) O casamento civil pode ser dissolvido pelo
divórcio, após prévia separação judicial por
mais de um ano ou comprovada a
separação de fato por mais de dois anos.

A) Aquele que explorar recursos minerais fica
obrigado a recuperar o meio ambiente
degradado.

E) Entende-se como entidade familiar a
comunidade formada por qualquer dos
pais e seus descendentes.

B) São disponíveis as terras devolutas ou
arrecadadas pelos Estados, por ações
discriminatórias necessárias à proteção
dos ecossistemas naturais.
C) Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida.
D) As condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitarão aos
infratores, pessoas físicas e jurídicas, a
sanções
penais
e
administrativas,
independentemente da obrigação de
reparar os danos causados.
E) Incumbe ao poder público promover a
educação ambiental em todos os níveis de
ensino e a conscientização pública para a
preservação do meio ambiente.

45.
(Concurso Milagres/2018) A família,
base da sociedade, tem especial
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