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1. (2019 / FCC / DPE-AM / Assistente Técnico de Defensoria - Assistente Técnico Administrativo) Uma vez 

que o contrato administrativo tenha sido regularmente celebrado, após realização de prévia licitação, 

não será possível. 

a) promover alteração substancial do objeto inicialmente contratado, por exemplo: de prestação de serviços 

de limpeza para serviços de vigilância. 

b) promover alteração quantitativa que exceda o patamar de 10% do valor inicial do contrato. 

c) ser rescindido antes de seu termo final pela Administração, em virtude da cláusula pacta sunt servanda. 

d) ser anulado, a não ser por meio de ação judicial anulatória. 

e) promover subcontratação, ainda que dentro de limites previstos no edital e no contrato. 

 
2. (2020 / FCC / AL-AP / Analista Legislativo - Assessor Jurídico Legislativo.) Considere que um ente 

federado tenha rescindido unilateralmente um contrato administrativo regido pela Lei nº 8.666/1993, 
sem que houvesse apurado culpa do contratado. Essa decisão decorre de ou implica em:  

a)  obrigação de indenizar o contratado pelos serviços executados até a rescisão contratual, bem como por 
lucros cessantes estimados até o prazo final estabelecido originalmente, independentemente de culpa ou 
dolo do contratado. 

b)  decisão judicial, considerando que não é dado à Administração pública ou ao contratado a faculdade de 
rescindir administrativamente o contrato. 

c)  dever de indenizar o contratado pelos serviços prestados até a data da extinção do contrato, sob pena de 
enriquecimento sem causa da Administração pública. 

d)  Prerrogativa conferida a qualquer da partes para, de forma unilateral e administrativa, pôr fim ao 
contrato administrativo celebrado, desde que a decisão não seja motivada em inadimplência. 

e)  abuso de poder por parte da Administração pública contratante, considerando que a rescisão do contrato 
administrativo depende de prévia apuração de dolo e má execução por parte do contratado. 

 
3. (2020 / FCC  / AL-AP  FCC  - Assistente Legislativo) No contexto das contratações administrativas, 

constitui “fato do príncipe” 

a) a cláusula do edital de licitação que permite à Administração revogar a licitação. 
b) a rescisão unilateral do contrato, decorrente de conveniência administrativa. 
c) a cláusula contratual que permite à Administração alterar unilateralmente o contrato. 
d) o ato de autoridade pública, não relacionado com o contrato, que impacta no seu equilíbrio econômico-

financeiro. 
e) o evento de natureza interna, relacionado à gestão contratual, que dificulta ou impede a execução do 

ajuste pelo contratado. 
 

4. (2019 /  FCC / DPE-AM / Analista Jurídico de Defensoria - Ciências Jurídicas) Determinado órgão da 
Administração Pública Estadual celebrou contrato de prestação de serviços de limpeza com 
determinada empresa, com prazo de vigência inicial de 15 meses. No quinto mês de execução do 
contrato, lei de iniciativa do Governador foi aprovada, determinando a absorção deste órgão por outro 
órgão estadual, de maior envergadura. Em decorrência dessa absorção, a repartição será desativada e 
os seus serviços serão transferidos para outro edifício, que já conta com o serviço de limpeza, por meio 
de outro contrato. Diante dessa situação, a Administração 

a)  não poderá rescindir o contrato, pois trata-se de ato jurídico perfeito. 
b)  deverá anular o contrato, pois houve vício de motivo na contratação. 
c)  deverá manter o contrato que foi assinado em primeiro lugar, em virtude do princípio da antiguidade. 
d)  poderá rescindir o contrato, mediante decisão justificada apresentada pela mais alta autoridade da esfera 

administrativa, exarada no processo administrativo do contrato. 
e)  deverá determinar a cessão do contrato à empresa que presta o serviço no novo endereço. 
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