
Direito Administrativo

01-  Assinale a alternativa correta:
I.  O ato administrativo discricionário, sendo motivado com a eiva da ilegalidade ou eivado de 
abuso de poder, pode ser revisto e/ou anulado pelo Poder Judiciário.
II.  Dentre  os  atributos  dos  atos  administrativos  encontram-se  a  presunção  de  legitimidade,  a 
imperatividade e a auto-executoriedade, características estas que não os diferenciam dos demais 
atos jurídicos.
III.  O procedimento administrativo é constituído de fases, sob o domínio da legalidade, isto é, 
atendendo ao princípio do devido processo legal.
IV. A teoria dos motivos determinantes, desenvolvida no Direito francês, refere-se à indispensável 
correspondência dos motivos com a realidade fática.
V. Convalidar um ato administrativo significa que a Administração deve anular seus próprios atos 
quando eivados de vício de legalidade.
a) Somente as proposições I, II e V estão incorretas.
b) Somente as proposições III e IV estão incorretas.
c) Somente as proposições II, IV e V estão incorretas.
d) Somente as proposições II e V estão incorretas.
e) Somente as proposições I e V estão incorretas.

02-  Assinale a alternativa correta:
I. Uma das características dos contratos administrativos é a presença de cláusulas exorbitantes, 
justificadas pela supremacia do interesse público sobre o particular.
II. Nos contratos administrativos não é possível a rescisão unilateral.
III. A rescisão de um contrato administrativo pode ser judicial e administrativa, mas não amigável.
IV.  Os  contratos  de  obras  ocorrem  quando  o  objeto  pactuado  consiste  em  construção  (ex.: 
viaduto) ou reforma (ex.: prédio público) de bens considerados públicos.
V. Os contratos privados geralmente traduzem um conjunto de direitos e obrigações em relação 
aos quais as partes se situam no mesmo plano jurídico, sem supremacia de uma sobre a outra.
a) Somente as proposições III, IV e V são corretas.
b) Somente as proposições II, III e V são corretas.
c) Somente as proposições I, IV e V são corretas.
d) Somente as proposições I, III e IV são corretas.
e) Todas as proposições estão corretas.

03- O princípio que exige objetividade no atendimento do interesse público, vedando a promoção 
pessoal de agentes ou autoridades:
a) Impessoalidade
b) Publicidade
c) moralidade.
d) Eficiência

04- Sobre a administração direta e a indireta, assinale a única alternativa correta:
a) As entidades da administração indireta só podem ser criadas por lei.
b) As entidades da administração indireta são pessoas jurídicas de direito privado.
c) Órgão público decorre do fenômeno da descentralização.
d) A criação de empresa pública depende de lei autorizativa.



05- No que tange a publicidade dos atos administrativos, assinale a resposta correta:
a) deverão ter caráter educativo.
b) deverão ter caráter informativo.
c) deverão ter caráter de orientação.
d) todas as respostas acima estão corretas.

Gabarito
01. D
Comentários: Conforme ensinamentos doutrinários de José dos Santos de Carvalho Filho e CF.

02. C
Comentários: Conforme a Lei 8666/93.

03. A
Comentário: Princípio  da  Impessoalidade:  Na  formulação  tradicional,  a  impessoalidade  se 
confunde  com  o  princípio  da  finalidade  da  atuação  administrativa.  De  acordo  com  este,  há 
somente um fim a ser perseguido pela Administração: o Interesse Público e mesmo assim deverá 
estar expresso ou implícito na lei que determina ou autoriza determinado ato. A impessoalidade da 
atuação administrativa impede que um ato seja praticado visando interesses do agente ou de 
terceiros. Impede também perseguições, favorecimentos ou descriminações.

04. D
Comentário: Conforme art.  37,  XIX,  da CF/88.  Somente por  lei  específica poderá ser  criada 
autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de 
fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.

05. D
Comentário: Art. 37, XXII, § 1° da CF de 1988.


