
Direito Administrativo 

01- A Constituição Federal dedicou um capítulo em relação a Administração Pública para tratar da 
organização do Estado, e submetido à observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade:
a) abrange órgãos e entidades dos três Poderes da União, dos Estados e dos Municípios.
b)  abrange  órgãos  e  entidades  federais,  estaduais  e  municipais  e  concessionárias  dos  seus 
serviços públicos.
c) restringe-se aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário Municipais.
d) restringe-se aos Poderes Judiciário Federal, Estaduais e Municipais.
e) restringe-se ao Poder Executivo Federal.

02- Um dos princípios do Direito Administrativo que vem diferir dos outros ramos, no que tange o 
disciplinamento das relações jurídicas é o (a):
a) uma correlação relativa entre direitos e obrigações.
b) subordinação do interesse público sobre o interesse privado.
c) plena liberdade de decisão.
d) supremacia do interesse público sobre o privado.
e) união entre os ramos na solução dos interesses em questão.

03- Acerca dos órgãos e entidades que integram a administração pública federal e dos princípios 
que informam o direito administrativo, assinale a opção correta:
a) a legislação determina, de forma expressa, que a administração pública federal obedeça, entre 
outros, aos princípios da motivação, razoabilidade, ampla defesa e segurança jurídica.
b) as entidades da Administração indireta são pessoas jurídicas de direito privado.
c) as entidades da administração indireta só podem ser criadas por lei.
d)  quando determinada pessoa jurídica de direito público distribui  competências internamente, 
tem-se um exemplo de processo de descentralização.
e) a responsabilidade das empresas de direito privado prestadoras de serviços públicos pelos 
danos que seus agentes causarem não é objetiva, havendo necessidade de comprovação de 
culpa para viabilizar sua responsabilização na esfera civil.

04- Indique a opção correta sobre ato administrativo:
a) não é possível, nos atos administrativos, haver a dispensa de sua motivação.
b) o fato administrativo é conceituado como a materialização da função administrativa.
c) a assinatura de uma nota promissória e a oferta de ações de uma sociedade anônima são 
exemplos de atos jurídicos multilaterais.
d) quando uma situação concreta, no âmbito do juízo de mérito administrativo, estiver enquadrada 
na zona de indeterminação jurídica, poderá o Poder Judiciário decidir ou não sobre a prática do 
ato administrativo.
e) A  renúncia  configura modalidade  de  extinção  por meio  da  qual  são  extintos  os  efeitos  do  
ato  por  motivo  de  interesse público.

05- Indique a opção incorreta sobre ato administrativo:
a) enquanto não for decretada a invalidade do ato pela administração ou pelo Poder Judiciário, o 
ato inválido produzirá normalmente seus efeitos.
b) a motivação, que é a exteriorização das razões que levaram à prática do ato, não é obrigatória 
para todo tipo de ato administrativo.
c) a caducidade configura modalidade de extinção em que  ocorre  a  retirada  do  ato  por  ter 
sobrevindo   norma  jurídica  que  tornou  inadmissível  situação  antes  permitida   pelo  direito  e 
outorgada pelo ato precedente.
d) a revogação  configura  modalidade  de  extinção  que  ocorre  quando  a  retirada  do  ato  se 



dá  por  ter  sido  praticado em contrariedade com a lei.
e) a competência é definida em lei, razão pela qual será ilegal o ato praticado por quem não seja  
detentor das atribuições fixadas na norma.

Gabarito
01. A
Comentário:  A alternativa “a” afirma que “a Administração Pública abrange órgãos e entidades 
dos três Poderes da União, dos Estados e dos Municípios”. Alguém poderia ficar inseguro por não 
ter  sido mencionado o Distrito Federal.  Mas,  vejam que o enunciado não é taxativo (não diz 
“abrange exclusivamente”). Além disso, como é muito comum, sempre chegaríamos à alternativa 
“a” por eliminação, uma vez que os erros das demais são absolutamente indiscutíveis. Ainda como 
observação, alguém poderia “implicar” com a afirmação de que há três Poderes nos municípios, 
uma vez que estes não têm Poder Judiciário. Mais uma vez, temos que concordar que a letra “a” 
é, disparadamente, a “menos errada”, o que nos obriga a marcá-la como gabarito, nem que seja 
por eliminação.

02. D
Comentário:  Segundo lições de Celso Antônio Bandeira de Mello, o princípio da supremacia do 
interesse público sobre o particular é o princípio geral do direito inerente a qualquer sociedade, e 
também  condição  de  sua  existência,  ou  seja,  um dos  principais  fios  condutores  da  conduta 
administrativa. Pois a própria existência do Estado somente tem sentido se o interesse a ser por 
ele perseguido e protegido for o interesse público, o interesse da coletividade.

03 . A
Comentário:  Afora os princípios constantes do texto constitucional, no caso do art. 37, caput, da 
Constituição: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, a Lei 9.784/99, lei 
de  processo  administrativo,  determina,  de  forma  expressa  que  a  administração  obedeça  os 
seguintes  princípios:  legalidade,  finalidade,  motivação,  razoabilidade,  proporcionalidade, 
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

04. B
Comentário:   São  fatos  administrativos  qualquer  realização  material  decorrente  exercício  da 
função  administrativa.  Por  exemplo:  uma  estrada  construída  pela  administração.
Há por fim, autores que consideram fatos administrativos eventos da natureza, não decorrentes 
de manifestação ou declaração humana.

05. D
Comentário: Revogação  é  a  extinção  do  ato  administrativo  por  razões  de  oportunidade  e 
conveniência.


