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DIREITO ADMINISTRATIVO - COMENTÁRIOS DA PROVA PCPA – DELEGADO 

 

QUESTÃO 06 
 
Justificativa: Se a entidade privada receber qualquer subvenção, incentivo ou crédito público, 
poderá ser sujeito passivo de ato de improbidade. Gabarito: "a" 
Obs: não cabe recurso. 
 
 
QUESTÃO 07 
Justificativa: O poder público poderá executar seus atos pessoalmente (autoexecutoriedade) 
sem autorização judicial. Gabarito: "b" 
Obs: não cabe recurso. 
 
 
QUESTÃO 08 
Justificativa: a contratação é caso de inexigibilidade. Gabarito: "d" 
 

Art. 13.  Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais 
especializados os trabalhos relativos a: 

.......................... 

VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

§ 3o A empresa de prestação de serviços técnicos especializados que apresente relação 
de integrantes de seu corpo técnico em procedimento licitatório ou como elemento de 
justificação de dispensa ou inexigibilidade de licitação, ficará obrigada a garantir que os 
referidos integrantes realizem pessoal e diretamente os serviços objeto do contrato. 

Obs: não cabe recurso. 
 
 
QUESTÃO 09 
Justificativa: é o que consta no art. 109, III, da Lei nº 8.666/93. Gabarito: "a" 

Art. 109.  Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: 

............................. 

III - pedido de reconsideração, de decisão de Ministro de Estado, ou Secretário Estadual 
ou Municipal, conforme o caso, na hipótese do § 4o do art. 87 desta Lei, no prazo de 10 

(dez) dias úteis da intimação do ato. 

Obs: não cabe recurso. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm#art87§3
http://www.google.com.br/url?url=http://www.empreendemia.com.br/e/rt7-solucoes-em-ti/produtos/gran-cursos-online&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjc6PvQh7_NAhWKl5AKHRdlC48QwW4IIjAG&usg=AFQjCNEAj_ZiG_k1I1RmWXx6CAuUzRZCiQ
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QUESTÃO 10 
Justificativa: qualquer pessoa pode representar ao MP. Gabarito: "e" 
 
Obs: não cabe recurso. 
 
 
QUESTÃO 11 
Justificativa: a jurisprudência tem firmado entendimento que o emancipado pode ocupar 

cargo público, mesmo que não tenho a idade exigida. Gabarito: "a" 
 

TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL AC 00637763520124013800 0063776-35.2012.4.01.3800 (TRF-

1) 

Data de publicação: 27/10/2015 

Ementa: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

MINAS GERAIS. PROCESSO SELETIVO. CARGO PÚBLICO. PROVIMENTO. AUXILIAR EM 

ADMINISTRAÇÃO. CANDIDATO EMANCIPADO. PLENA CAPACIDADE CIVIL. EXERCÍCIO 

DE CARGO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constando dos autos o 

ato de emancipação, mediante escritura pública devidamente registrada em cartório, tem-se 

configurada a plena capacidade civil do impetrante, inclusive para o exercício de cargo público 

de natureza nitidamente burocrática. Precedente. 2. No caso, o candidato tomou posse em 

22.12.2012, por força de ordem judicial de natureza liminar, de modo que não há nenhum 

óbice ao efetivo exercício do cargo de Auxiliar de Administração, especialmente pelo 

significativo lapso de tempo decorrido desde 22.02.2013, quando foi definitivamente superado 

o requisito da idade. 3. Sentença confirmada. 4. Apelação e remessa oficial, desprovidas. 

 
Obs: não cabe recurso. 
 
QUESTÃO 12 
Justificativa:  a jurisprudência é firme em garantir a nomeação havendo preterição na 
nomeação por não observância da ordem de classificação. Gabarito: "e" 
 
Súmula STF nº 15: "Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem 
direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação".  

 

 
Obs: não cabe recurso. 

 
QUESTÃO 13 
Justificativa: os conselhos profissionais possuem forma de autarquia, logo praticam atividade 

de polícia administrativa. Gabarito: "e" 

 
Obs: não cabe recurso. 
 
QUESTÃO 14 

Justificativa: a jurisprudência está firme quanto a ilegitimidade do corte no fornecimento de 

serviços públicos essenciais quando o débito for decorrente de suposta fraude no medidor de 

consumo de energia apurada unilateralmente pela concessionária. Gabarito: 'c" 

 

http://trf-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/297722886/apelacao-civel-ac-637763520124013800-0063776-3520124013800
http://trf-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/297722886/apelacao-civel-ac-637763520124013800-0063776-3520124013800
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STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 

330121 PE 2013/0114869-4 (STJ) 

Data de publicação: 22/08/2013 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE NO FORNECIMENTO. FRAUDE NOMEDIDOR. 

APURAÇÃO UNILATERAL. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, DEVER DE 

INDENIZAR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-

PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. É ilegítimo o corte no fornecimento de 

serviços públicos essenciais quando o débito for decorrente de suposta fraude no medidor de 

consumo de energia apurada unilateralmente pela concessionária. 2. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a revisão do valor a ser indenizado 

somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, o que não é o caso 

dos autos. 3. Agravo regimental não provido. 
 
Obs: não cabe recurso. 
 
QUESTÃO 15 
 
Justificativa: não há impedimento para que órgão colegiado delegue competência para seu 
presidente. Gabarito: "c" 
 
Obs: não cabe recurso. 
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http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24048330/agravo-regimental-no-agravo-em-recurso-especial-agrg-no-aresp-330121-pe-2013-0114869-4-stj
http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24048330/agravo-regimental-no-agravo-em-recurso-especial-agrg-no-aresp-330121-pe-2013-0114869-4-stj

