
 
 

 

 

  

Comentários de Noções de Direito Administrativo – Concurso Anvisa 2016 –  

Técnico Administrativo 

 
Olá pessoal, conforme esperado MUITAS questões de Direito Administrativo. Muita 

satisfação com as questões porque praticamente todas abordamos em sala de aula. Cespe tem a 

tendência de repetir os assuntos. 

 Não foi uma prova fácil. Algumas questões exigiam um conhecimento e maturidade maior 

do candidato.  

 Mas como é um concurso para um cargo disputado não poderia ser uma prova fácil. 

 Boa sorte a todos!!! 

Comentários: 

101 CERTO. Sendo atividade administrativa, de qualquer Poder, está sujeita a controle judicial 

102 ERRADO. A anulação pode ser feita pelo PJ ou Administração Pública 

103 CERTO. Decorre do próprio regime jurídico administrativo. 

104 ERRADO. Como exemplo o TCU poderia fazer o controle de economicidade e sendo o ato 

legal, mas não econômico poderia sofrer controle pelo Tribunal. 

105 ERRADO. Sendo culpa concorrente apenas atenuará a responsabilidade do Estado. 

106 CERTO. O Estado responde por atos lícitos ou ilícitos. 

107 CERTO. A CF exige que tenha qualidade de agente, não exige que esteja no exercício das 

funções. Par. 6º, art. 37. 

81 ERRADO. Dolo ou culpa. 

82 CERTO. Art. 70-75 da CF. 

83 CERTO. Art. 70-75 da CF. 

84 ERRADO. Tem que ser por meio de LEI. 

85 ERRADO. Concurso é válido por ATÉ 2 anos. 

91 ERRADO. Agiu com DESVIO de finalidade. 

92 CERTO. A hipótese não justificaria contrato verbal. 

93 CERTO. Disposição expressa da Lei n. 8112/90. 



 
 

 

 

94 ERRADO. Em tese é caso de DISPENSA. Art. 24, IV, 8666. 

98 ERRADO. Sendo pessoa de direito privado ocupará emprego público. 

99 ERRADO. Não há estabilidade do art. 41 da CF para ocupantes de emprego público. 

100 CERTO. 
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