
Direito Administrativo 

01- Quando ocorre do administrador praticar um ato buscando alcançar fim diverso daquele que 
lhe foi determinado pela lei. Embora atue nos limites da sua competência, o agente pratica o ato 
por motivos ou fins diversos do estabelecido legalmente ou exigidos pelo interesse público. Essa 
modalidade decorre de vício no requisito finalidade. Trata-se de excesso de poder.

02- O Poder regulamentar é subjacente à lei e pressupõe a existência desta.

03-  A lei expressamente prevê que o servidor público somente responderá civilmente perante o 
Estado. Não se admite propositura de ação indenizatória diretamente contra o servidor público.

04-  O  controle  judiciário  será  exercido  pelos  órgãos  do  Poder  Judiciário  sobre  os  atos 
administrativos praticados pelo Poder Executivo, Legislativo ou pelo próprio Judiciário.

05-  O controle legislativo, ou parlamentar, é exercido pelos órgãos legislativos ou pelos órgãos 
judiciários  determinados atos do Executivo  e somente se verifica  nas situações e nos limites 
expressamente previstos na CF (princípio da independência e harmonia dos poderes – clausula 
pétrea). Trata-se de controle externo e político, podendo ater-se aos aspectos de legalidade ou de 
conveniência pública.

06. As  licitações  para  a  execução  de  obras  e  para  a  prestação  de  serviços  obedecerão  ao 
disposto neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência: projeto básico; projeto executivo; e 
execução das obras e serviços. 

07. Poder vinculado ou regrado é o poder que a lei confere à Administração Pública para a prática 
de ato de sua competência, determinando os elementos e requisitos necessários à sua formação. 

08.  Serviço público é conceituado como toda atividade material que a lei atribui ao Estado para 
que  a  exerça  diretamente  ou  por  meio  de  seus  delegados,  como  objetivo  de  satisfazer 
concretamente às necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou parcialmente público.

09. Contrato Administrativoé toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública, 
por seus representantes, no exercício regular de suas funções, predisposta à produção de efeitos 
jurídicos.

10. O Mérito do Ato Administrativo se baseia na valoração dos motivos e na escolha do objeto do 
ato, feitas pela Administração Pública, competente para sua prática, quando autorizada a decidir 
sobre a conveniência, oportunidade e necessidade do ato a realizar.

Gabarito
01. E
Comentário: Essa definição é do Desvio de Poder.
Excesso  de  Poder  é:  Ocorre  quando  o  agente  age  fora  dos  limites  de  sua  competência 
administrativa, invadindo a competência de outros agentes ou praticando atividades que a lei não 
lhe conferiu. A autoridade, embora competente para o ato, vai além do que a lei lhe permitiu. Essa 
modalidade decorre de vício no requisito competência.



02. C
Comentário: Decorre de competência diretamente extraída da constituição federal e confere ao 
Poder Executivo a prerrogativa de editar atos normativos gerais e abstratos. Consubstancia-se na 
autorização, ao Chefe do Executivo, para edição de decretos e regulamentos. A doutrina costuma 
classificar os decretos e regulamentações em: de execução, autônomo e autorizado.  Art. 84, IV, 
CF/88.

03. E
Comentário: O  particular  que  sofreu  dano  praticado  pelo  agente  deverá  intentar  ação  de 
indenização contra a Administração. Embora essa seja a regra geral, o STF firmou entendimento 
no sentido de que é facultado ao particular a propositura de ação contra o Estado e o agente 
público conjuntamente.

04. C
Comentário: O controle judiciário, ou judicial, é o exercido pelos órgãos do Poder Judiciário sobre 
os atos administrativos praticados pelo Poder Executivo, Legislativo ou pelo próprio Judiciário. Em 
regra, exercido a posteriori, e versa sobre legalidade, sendo sobretudo um meio de preservação 
de  direitos  individuais  dos  administrados.  Ocorre  mediante  provocação  e  tem  como  efeito  a 
anulação (nunca revogação). O ato nulo não gera direitos ou obrigações para as partes, não cria 
situações jurídicas definitivas e não admite convalidação, porém a de ser excepcionada para os 
terceiros  de  boa-fé  (presunção  de  legitimidade)  devendo,  nesses  casos,  amparar  os  direitos 
nascidos na vigência do ato posteriormente anulado.

05. E
Comentário: O controle legislativo, ou parlamentar, é exercido pelos órgãos legislativos ou pelas 
comissões  parlamentares  sobre  determinados  atos  do  Executivo  e  somente  se  verifica  nas 
situações e nos limites expressamente previstos na CF (princípio da independência e harmonia 
dos poderes  – clausula  pétrea).  Trata-se de controle  externo e político,  podendo ater-se  aos 
aspectos de legalidade ou de conveniência pública. Ex:
•Compete ao Congresso Nacional fiscalizar e controlar,  diretamente,  ou por qualquer  de suas 
Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta (art. 49, X da CF);
•Compete ao Congresso Nacional sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem do poder 
regulamentar ou dos limite de delegação legislativa (art.  49,  V da CF). Este controle e só de 
legalidade e não de mérito;
•As CPIs terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais e serão criadas para 
apuração  de  fato  determinado  e  por  prazo  certo,  sendo  suas  conclusões,  se  for  o  caso, 
encaminhadas ao MP, para que este promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores 
(art. 58, § 3º da CF).

06. C
Comentário:  A alternativa está certa, de acordo com os incisos I, II e III do artigo 7º da Lei nº 
8.666/93.

07. C
Comentário: A alternativa está certa, de acordo com a boa doutrina.
Ressalta-se que o agente público fica inteiramente preso ao texto da lei por imposição do Princípio 
da Legalidade. Ferindo qualquer disposição legal o ato é nulo, por desvinculação ao seu padrão.

08. C
Comentário: A alternativa está certa, de acordo com a boa doutrina.
A escritora Maria Sylvia Z. Di Pietro (2007:99) assim define serviço público.



09. E
Comentário: A alternativa está errada, vez que tal definição se refere a ato administrativo.

10. C
Comentário: A alternativa está certa, de acordo com a boa doutrina.


