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Roteiro de Aula – Direito Administrativo II 

2º BATERIA DE QUESTÕES 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO II 
 

1. Qual o conceito tecnicamente mais adequado de 

serviços públicos? 

2. Qual o fundamento para a inaplicabilidade dos 

princípios gerais que regem a Administração Pública 

no serviço público? 

3. Qual a razão de criar princípios específicos aos 

serviços públicos? 

4. O que se entende pelo princípio da eficiência no 

serviço público? 

5. O que se entende pelo princípio da continuidade no 

serviço público? Quais são as hipóteses de 

interrupção? 

6. O que se entende pelo princípio da regularidade no 

serviço público? 

7. O que se entende pelo princípio da segurança no 

serviço público? 

8. O que se entende pelo princípio da generalidade no 

serviço público? 

9. O que se entende pelo princípio da cortesia no 

serviço público? 

10. O que se entende pelo princípio da modicidade das 

tarifas no serviço público? Quais são os estímulos 

oferecidos para a modicidade no direito brasileiro? 

11. O que se entende pela titularidade no serviço 

público? 

12. Qual a diferença entre a titularidade comum e 

privativa? 

13. Quais são as formas de prestação do serviço 

público? 

14. O que se entende pela outorga do serviço público? 

Quais são suas principais características. 

15. O que se entende pela delegação do serviço público? 

Quais são suas principais características. 

16. Quais são as formas de remuneração do serviço 

público? Explique com detalhes. 

17. Como fica a questão do direito de greve no serviço 

público? Explane sobre a situação. 

18. Qual a característica dos serviços públicos 

universais? Dê exemplos. 

19. Qual a característica dos serviços públicos 

singulares/uti singuli? Dê exemplos. 

20. Qual a diferença e principais características dos 

serviços públicos delegáveis e indelegáveis? 

21. Qual a característica dos serviços públicos 

administrativos? Dê exemplos. 

22. Qual a característica dos serviços públicos de 

utilidade pública? Dê exemplos. 

23. Qual a característica dos serviços públicos 

econômicos? Dê exemplos. 

24. Qual a característica dos serviços públicos sociais? 

Dê exemplos. 

25. O que são os contratos administrativos? 

26. A todos os contratos celebrados pela Administração 

são aplicáveis as regras de direito público? 

27.  Quais são as características dos contratos 

administrativos? Explique com detalhes. 

28. Quais são os sujeitos dos contratos administrativos? 

29. Os contratos administrativos estão dispensados de 

licitação. Explique a eventual correção ou incorreção 

da afirmação. 

30. O que são os contratos administrativos plurilateriais? 

31. Quem tem competência para legislar sobre os 

contratos administrativos? 

32. O contrato administrativo pode conter cláusulas 

abusivas em razão do interesse público da 

Administração Pública. Comente a correção ou 

incorreção da afirmação. 

33. Quais são as cláusulas exorbitantes de acordo com a 

Lei 8666/93? 

34. Qual a finalidade da garantia nos contratos 

administrativos? É exigível em todos os contratos? 

35. Qual o valor a ser considerado a título de garantia? 

36. Há que se falar em restituição da garantia no final de 

todos os contratos administrativos? 

37. Quais são as formas de oferecimento da garantia? A 

quem cabe a escolha? 

38. Quais são os limites para a alteração unilateral do 

contrato? 
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39. Quais são as penalidades cabíveis no curso de um 

contrato administrativo? 

40. Como interpretar os efeitos da declaração de 

inidoneidade e da suspensão? 

41. Quando é possível aplicar a ocupação provisória nos 

contratos administrativos? 

42. O que se entende pelo equilíbrio econômico-

financeiro nos contratos administrativos? 

43. O que é o reajuste? Quando é aplicável? Explique 

com detalhes. 

44. O que é a revisão? Quando é aplicável? Explique 

com detalhes. 

45.  Como funciona a ideia da exceptio non adimpleti 

contractus nos contratos administrativos? 

46. Quais são as formas de extinção dos contratos 

administrativos? 

47. Quando ocorre a rescisão unilateral? 

48. Quando ocorre a rescisão judicial? 

 

49. O que é a licitação? 

50. Quais são as três principais motivações para os 

entes públicos licitarem? 

51. Qual a competência legislativa no tocante as 

licitações? Podem todos os entes políticos editarem 

suas regras de forma autônoma? 

52. Quais são os pressupostos fundamentais para licitar? 

53. As sociedades de economia são obrigadas a licitar? 

Explane a respeito. 

54. Explique os motivos pelos quais a Ordem dos 

Advogados do Brasil não está obrigada a licitar? 

55. As organizações sociais licitam? Qual o motivo? 

56. Quais os princípios aplicáveis às licitações? 

57. Quais são as consequências práticas na licitação em 

razão do princípio da isonomia? 

58. Quais são as diferenciações admissíveis que não 

violariam a lei de licitações? 

59. No que consiste o princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório? 

60. No que consiste o princípio do julgamento objetivo? 

61. No que consiste o princípio do sigilo das propostas? 

62. O que é a adjudicação compulsória? 

63. Qual é a fase interna da licitação?  

64. O que é o edital para fins de licitação? 

65. O que é a habilitação para fins de licitação? 

66. O que é a classificação para fins de licitação? 

67. O que é a homologação para fins de licitação? 

68. O que é a adjudicação para fins de licitação? 

69. Quais são as modalidades de licitação? 

70. Em que circunstâncias a concorrência é indicada? 

71. Quando deve ser empregada a tomada de preço? 

72. Quando deve ser empregado o convite? 

73. Quando deve ser empregado o concurso? 

74. Quando deve ser empregado o leilão? 

75. Quando deve ser empregado o pregão? 

76. Quando ocorre a licitação dispensada? Explique com 

detalhes. 

77. Quando ocorre a licitação dispensável?Explique com 

detalhes. 

78. Quando ocorre a inexigibilidade de licitação? 

Explique com detalhes. 

 

 


