
DIREITO ADMINISTRATIVO

01. De  acordo  com  a  Constituição  Federal,  constituem  princípios  aplicáveis  à  Administração
Pública os da legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade e eficiência.  Tais  princípios
aplicam-se às entidades

a) de direito público, excluídas as empresas públicas e sociedades de economia mista que atuam
em regime de competição no mercado.

b) de direito público e privado, exceto o princípio da eficiência que é dirigido às entidades da
Administração indireta que atuam em regime de competição no mercado.

c) integrantes da Administração Pública direta e indireta e às entidades privadas que recebam
recursos ou subvenção pública.

d) integrantes da Administração Pública direta e indireta, independentemente da natureza pública
ou privada da entidade.

e)  públicas  ou  privadas,  prestadoras  de  serviço  público,  ainda  que  não  integrantes  da
Administração Pública.

02.  A administração indireta compreende,  além de outras  entidades,  as  empresas públicas  e
sociedades de economia mista, as quais têm personalidade jurídica de direito

a) público e privado, respectivamente, criadas por lei de iniciativa do Poder Executivo.

b) privado, instituídas mediante autorização de lei específica.

c) público e independem de lei complementar para suas instituições.

d) privado e público, respectivamente, sendo instituídas mediante lei específica.

e) público, criadas por ato específico e privativo do chefe do Poder Executivo.

03. Constitui traço distintivo entre sociedade de economia mista e empresa pública:

a) forma de organização, isto é, forma jurídica.

b) desempenho de atividade de natureza econômica.

c) criação autorizada por lei.

d) sujeição a controle estatal.

e) personalidade jurídica de direito privado.

04.  São princípios da Administração Pública, expressamente previstos no artigo 37,  caput,  da
Constituição Federal, dentre outros,

a) eficiência, razoabilidade e legalidade.

b) motivação, moralidade e proporcionalidade.

c) legalidade, moralidade e impessoalidade.

d) publicidade, finalidade e legalidade.

e)eficiência, razoabilidade e moralidade.



05. De conformidade com o que dispõe a Lei n. 11.107/2005, os consórcios públicos

a) não poderão, em qualquer hipótese, outorgar concessão, permissão ou autorização de obras
ou serviços públicos.

b) na área de saúde não precisam obedecer as diretrizes e normas que regulam o Sistema Único
de Saúde – SUS.

c) podem, nos termos do contrato de consórcio de direito público, promover desapropriações e
instituir  servidões nos termos de declaração de utilidade ou necessidade pública, ou interesse
social, realizada pelo Poder Público.

d)  não  podem  firmar  convênios,  contratos,  acordos  de  qualquer  natureza,  receber  auxílios,
contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do governo,
mesmo que seja para cumprimento de seus objetivos.

e) não podem ser contratados sem licitação pela administração direta ou indireta dos entes da
Federação consorciados.

06. Sobre a parceria público-privada prevista na Lei n. 11.079/2004, é correto afirmar que

a) é permitida a celebração de contrato de parceria público-privada que tenha como objeto único o
fornecimento de mão de obra e o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de
obra pública.

b)  dentre  as diretrizes  a  serem observadas na contratação de parceria  público-privada,  nada
consta sobre responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias.

c) concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública
seja a usuária direta ou indireta, salvo se envolver execução de obra ou fornecimento e instalação
de bens.

d) parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada
ou administrativa.

e)  é vedada a celebração de contrato de parceria público-privada cujo valor  do contrato seja
superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

07.  Quando  se  afirma  que  o  particular  pode  fazer  tudo  o  que  a  lei  não  proíbe  e  que  a
Administração só pode fazer o que a lei determina ou autoriza, estamos diante do princípio da

a) legalidade.

b) obrigatoriedade.

c) moralidade.

d)proporcionalidade.

e) contradição.

08. A imposição de que o administrador e os agentes públicos tenham sua atuação pautada pela
celeridade, perfeição técnica e economicidade traduz o dever de

a) agir.

b) moralidade.



c) prestação de contas.

d) eficiência.

e) obediência.

09. Quando se fala em vedação de imposição de obrigações, restrições e sanções em medida
superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, está-se referindo
ao princípio da

a) legalidade.

b) motivação.

c) proporcionalidade.

d) moralidade.

e) impessoalidade.

10. O controle administrativo da Administração Pública é

a) exercido pelo Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas.

b)  o poder  de fiscalização e  correção que a Administração Pública exerce sobre  sua própria
atuação.

c) exercido pelo Ministério Público por meio da ação civil pública.

d) exercido pelo Poder Judiciário por meio de ações judiciais.

e) uma forma de controle externo.

GABARITO

01. D

Comentário: A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Assim, é irrelevante se a entidade é pessoa
jurídica de direito pública ou de direito privado, pois ambas devem obedecer os princípios aqui
mencionados.

02. B

Comentário: As empresas públicas e as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de
direito privado, ou seja, sujeitam-se às mesmas normas que as empresas privadas não possuindo
privilégios em relação a estas e tem a sua criação autorizada por lei específica (CF, art. 37, XIX).

03. A

Comentário:  Existem dois  traços principais  distintos  entre  a sociedade de economia mista  e
empresa pública: 

•  composição  do  capital:  a  sociedade  de  economia  mista  é  constituída  por  capital  público  e
privado, e a empresa pública, por capital público;



• forma de organização: a sociedade de economia mista deve ser estruturada sob a forma de
sociedade anônima e a empresa pública sob qualquer das formas admitidas em direito.

04. C

Comentário: Segundo o caput do art, 37 da Constituição Federal “A administração pública direta
e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...”,
entre outros princípios. 

05. C

Comentário: Para  o  cumprimento  de  seus  objetivos,  o  consórcio  público  poderá:  firmar
convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções
sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do governo; promover desapropriações e
instituir  servidões nos termos de declaração de utilidade ou necessidade pública, ou interesse
social,  realizada pelo Poder Público e ser contratado pela administração direta ou indireta dos
entes da Federação consorciados, dispensada a licitação (Lei n 11.107/2005, art. 2º).

06. D

Comentário:  Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na modalidade
patrocinada ou administrativa. A modalidade patrocinada ocorre quando os serviços seriam fruídos
diretamente pelos particulares, por meio de tarifas, mas com adição de contraprestação pecuniária
provida pelo próprio Poder Público. A concessão administrativa é a modalidade em que o próprio
Poder  Público  fruiria  de  forma  direta  ou  indireta  do  serviço  prestado,  arcando  com  sua
remuneração a título de contraprestação.

07. A

Comentário: O princípio da legalidade assegura que os particulares não serão obrigados a fazer
ou  deixar  de  fazer  alguma  coisa,  senão  em virtude  de  lei  (Constituição  Federal,  art.  5º,  II),
enquanto que o servidor público somente pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza (art.
37, caput).

08. D

Comentário: A  Administração  Pública  tem  o  dever  de  manter-se  em  constante  atualização
tecnológica, buscando a maximização dos seus serviços. Cabe a Administração desempenhar os
seus diversos deveres de forma eficiente,  oferecendo aos administrados o que há de melhor,
levando-se em conta os recursos disponíveis.

09. C

Comentário: O primeiro da proporcionalidade se traduz na exigência de compatibilidade entre o
fim pretendido pela norma e os meios por ela enunciados para sua consecução.  Trata-se do
exame de uma relação de causalidade e uma lei somente deve ser afastada. Assim, não pode ser
a obrigação, restrição ou sanção maior do que o interesse público impõe.



10. B

Comentário: Em decorrência do princípio da autotutela a Administração Pública exerce controle
sobre as entidades por ela criadas e este controle tem como finalidade tutelar, fiscalizar e controlar
a  aplicação  dos recursos financeiros  e  técnicos  destinados  aos integrantes  da Administração
indireta, assim como ao cumprimento de suas atribuições legais, impedindo a entidade de atuar
em desacordo com os objetivos para os quais foi criada. À Administração é dado controlar seus
atos,  anulando-os  quando  eivados  de  vícios  insanáveis  ou  revogando-os  por  conveniência  e
oportunidade.  


