
DIREITO ADMINISTRATIVO

Questões selecionadas de provas diversas

01.  A Administração Pública, como tal prevista na Constituição Federal (art. 37) e na legislação
pertinente (Decreto-lei nº 200/67, com alterações supervenientes), além dos órgãos estatais e de
diversos tipos de entidades abrange, também,
a) as concessionárias de serviço público em geral.
b) as universidades federais que são fundações públicas.
c) as organizações sindicais.
d) os chamados serviços sociais autônomos (Senai, Senac etc).
e) os partidos políticos.

02.  As autarquias e as empresas públicas, como integrantes da Administração Federal Indireta,
equiparam-se entre si pelo fato de que ambas são:
a) pessoas administrativas, com personalidade jurídica própria.
b) pessoas administrativas, sem personalidade jurídica própria.
c) pessoas jurídicas de direito público interno.
d) pessoas jurídicas de direito privado.
e) pessoas ou entidades políticas estatais.

03. A Administração Pública, em sentido objetivo, no exercício da função administrativa, engloba
as seguintes atividades, exceto:
a) polícia administrativa.
b) serviço público.
c) elaboração legislativa, com caráter inovador.
d) fomento a atividades privadas de interesse público.
e) intervenção no domínio público.

04. Quanto às fundações instituídas pelo Poder Público, com personalidade jurídica de direito
público, pode-se afirmar, exceto:
a) o regime jurídico de seu pessoal pode ser o estatutário.
b) os atos de seus dirigentes não são suscetíveis de controle pelo Ministério Público.
c) têm as mesmas características das entidades autárquicas.
d) odem expressar poder de polícia administrativa.
e) o seu patrimônio é impenhorável.

05.  A exigência constitucional de provimento por concurso público dos cargos efetivos tem seu
fundamento doutrinário básico no princípio da:
a) publicidade.
b) finalidade.
c) legalidade.
d) razoabilidade.
e) isonomia.

06. Aplicam-se às fundações públicas, de natureza autárquica, as seguintes prerrogativas, exceto:
a) impenhorabilidade de seu patrimônio.
b) privilégios de natureza processual, típicos da Fazenda Pública.
c) natureza administrativa de seus contratos
d) regime jurídico estatutário de seus servidores
e) autonomia para legislar, inclusive mediante regras com novidade jurídica.



07. Tratando-se de Administração Pública, assinale a afirmativa falsa.
a) A autarquia pode exercer poder de polícia administrativa.
b) A criação de empresa pública depende de lei autorizativa, mas sua personalidade advém do
registro competente.
c) O órgão público decorre do fenômeno da descentralização.
d) As fundações públicas devem ter por objeto atividades de natureza social ou científica.
e) Os bens das autarquias não estão sujeitos a penhora.

08. O contexto de Administração Pública, que a Constituição Federal subordina à observância dos
princípios fundamentais de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade (é):
a) abrange órgãos e entidades dos Três Poderes das áreas federal, estadual, distrital e municipal.
b) abrange só os órgãos públicos da estrutura da União, dos Estados e dos Municípios.
c) restrito ao âmbito federal.
d) restrito aos Poderes Executivos federal, estadual e municipal.
e) restrito ao Poder Executivo Federal.

09. Sobre os conceitos de Administração Pública, é correto afirmar: 
a)  em  seu  sentido  material,  a  Administração  Pública  manifesta-se  exclusivamente  no  Poder
Executivo.
b) o conjunto de órgãos e entidades integrantes da Administração é compreendido no conceito
funcional de Administração Pública.
c) administração Pública, em seu sentido objetivo, não se manifesta no Poder Legislativo.
d) no sentido orgânico, Administração Pública confunde-se com a atividade administrativa.
e) a Administração Pública, materialmente, expressa uma das funções tripartites do Estado.

10. Quanto às empresas estatais é incorreto afirmar:
a) o regime de pessoal da empresa pública é o da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT
b) a sociedade de economia mista não pode usufruir privilégios fiscais não extensíveis ao setor
privado.
c) o patrimônio da empresa pública e o da sociedade de economia mista têm a mesma natureza
jurídica.                         
d) a empresa pública pode adotar qualquer forma jurídica admitida em Direito.
e) a composição do capital é a única diferença entre empresa pública e sociedade de economia
mista.
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