
 

                                                                                  nuceconcursos.com.br 
.  

1 

    

  SSDDSSDDHH  EE  RREECCIIPPRREEVV  ||  DDIIRR..  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  CCOOMM  IISSAABBEELLLLAA  GGAALLVVÃÃOO  

1144//0055//22002200  

 

1. Os contratos celebrados pela administração pública nem sempre são classificados como contratos 

administrativos. Em alguns momentos, a administração pública atua em relação de igualdade com o 

particular, quando então o contrato será de natureza privada; outras vezes, com clara supremacia da 

administração pública em razão do interesse público envolvido. Especificamente em relação aos 

contratos administrativos e a seu regime jurídico, assinale a opção correta. 

a) Os contratos administrativos regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos do direito público, não lhes 

sendo aplicados os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do direito privado. 

b) A nulidade do procedimento licitatório não induz à nulidade do contrato dele decorrente. 

c) A duração dos contratos de aluguel de equipamentos e de utilização de programas de informática poderá 

estender-se pelo prazo de até trinta e seis meses após o início da vigência do contrato. 

d) O regime jurídico dos contratos administrativos confere à administração, em relação a eles, a prerrogativa 

de modificá-los, unilateralmente, inclusive relativamente às suas cláusulas econômico-financeiras. 

e) O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 

se fizerem nas obras, serviços ou compras, em até 25% do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso 

particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% para os acréscimos. 

2. Em conformidade com o regime jurídico dos contratos administrativos instituído pela Lei 8.666/93 é 
prerrogativa da Administração, exceto: 

a)  Modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os 
direitos do contratado 

b)  Nos casos de serviços essenciais, ocupar permanentemente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços 
vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa de 
faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo 

c)  Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste 
d)  Fiscalizar-lhes a execução 
e)  Rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados nesta Lei 
 

3. São garantias previstas na Lei n.º 8.666/93 que podem ser oferecidas nos contratos administrativos: 
a)  caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública; nota promissória; e cheque. 
b)  caução em dinheiro; fiança bancária; e cheque. 
c)  caução em dinheiro; cheque; e nota promissória 
d)  caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública; seguro-garantia; e fiança bancária. 
e)  depósito em conta bancária ou poupança; cheque administrativo; e seguro-garantia. 
 

4. O atraso superior a noventa dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras já 
recebidas assegura ao contratado: 

a) O direito de suspender o cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, salvo em 

caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra. 

b) O direito de suspender o cumprimento de suas obrigações por prazo indeterminado, salvo em caso de 

calamidade pública ou guerra. 

c) O direito de rescindir unilateralmente o contrato, com direito à indenização por danos emergentes, salvo 

em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra. 

d) O direito de anular o contrato, com direito à indenização por danos emergentes, salvo em caso de guerra, 

grave perturbação da ordem ou calamidade pública. 

 


