
   
  

PROVA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AJAA 

RECURSOS 

QUESTÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

Questão 52 (Modelo de prova divulgado pelo Gran Cursos Online) 

Questão 50 (Modelo de prova divulgado pelo Cebraspe) 

 

 A aplicação da penalidade de multa a empresa privada, no contexto de contrato administrativo celebrado 

por inexigibilidade de licitação, tem fundamento no poder disciplinar da administração pública. 

GABARITO PRELIMINAR: ERRADA 

O gabarito deve ser alterado de Errado para Certo, na medida em que existe um vínculo especial 

(supremacia especial) na relação proposta decorrente da relação contratual. Assim, a multa 

aplicada decorre do poder disciplinar conforme apontado na questão proposta. 

Nesse sentido, a doutrina de Gustavo Scatolino e João Trindade: 

 

De fato o poder disciplinar é a atribuição de que dispõe a Administração Pública de apurar as infrações 

administrativas e punir seus agentes públicos responsáveis e demais pessoas sujeitas à disciplina 

administrativa, que contratam com a Administração ou se sujeitam a ela (como, por exemplo, os 

concessionários ou permissionários de serviços públicos, os alunos de escola ou universidades públicas, 

etc.) 

 



   
  

 

 

Questão 58 (Modelo de prova divulgado pelo Gran Cursos Online) 

Questão 59 (Modelo de prova divulgado pelo Cebraspe) 

  

 De acordo com a Lei n.º 8.666/1993, o contrato administrativo deve ser escrito, sendo nulo e de nenhum 

efeito o contrato verbal celebrado com a administração pública. 

GABARITO PRELIMINAR: ERRADA 

A questão deve ser ANULADA. É certo que, como regra geral, o contrato é celebrado por escrito. 

No entanto, a Lei nº 8.666/93 admite o contrato verbal em algumas situações. Conforme foi 

proposta a questão, induz o candidato a erro ou até mesmo uma dupla interpretação, na medida 

em que o enunciado ficou ambíguo/confuso. 
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