
Direito Administrativo

01. O ato administrativo que resulta da manifestação de dois ou mais órgãos, cujas vontades se 
unem para formar um ato único, denomina-se:
a) ato singular.
b) ato procedimental.
c) ato duplo.
d) ato complexo.
e) ato composto.

02. Em relação à discricionariedade, não é correto afirmar:
a) jamais se manifesta em relação ao sujeito do ato administrativo.
b) somente ocorre quando a lei expressamente confere à Administração o poder de exerce-la.
c) tem por fundamento o binômio “conveniência e oportunidade”
d) pode ser controlada mediante ato do Poder Judiciário.
e) não está presente em todos os elementos do ato administrativo.

03. A Administração Pública, a que o legislador constituinte de 1988 dedicou todo um Capítulo, ao 
tratar  da  organização  do  Estado,  para  submetê-la  à  observância  necessária  dos  princípios 
fundamentais da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade:
a) restringe-se ao Poder Executivo Federal.
b) restringe-se aos Poderes Executivos Federal,  Estaduais e Municipais.
c) restringe-se aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário Federais.
d) abrange órgãos e entidades dos Três Poderes da União, dos Estados e dos Municípios.
e)  abrange  órgãos  e  entidades  federais,  estaduais  e  municipais,  com  suas  subsidiárias, 
sociedades controladas e concessionárias dos seus serviços públicos.

04. O  mesmo  ato,   que  demite  um  servidor  público,  pode  ser  expedido  pela  autoridade 
administrativa competente, com manifestação simultânea, predominantemente, dos seus poderes:
a) discricionário, regulamentar e disciplinar.
b) vinculado, discricionário e de polícia.
c) discricionário, regulamentar e de polícia.
d) vinculado, hierárquico e disciplinar.
e) hierárquico, regulamentar e disciplinar.

05. A diferença fundamental existente entre órgãos públicos e entidades da Administração Indireta 
Federal gira em torno de terem ou não:
a) autonomia administrativa.
b) personalidade jurídica.
c) poder de polícia.
d) sujeição ao controle externo.
e) sujeição ao princípio da legalidade.

06.  A Administração Pública deve anular  os seus próprios atos,  quando eivados de vícios de 
legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos.
a) Correta a assertiva.
b) Incorreta a assertiva, porque tais atos só podem ser anulados mediante decisão judicial.
c)  Incorreta  a  assertiva,  porque a  anulação e  a    revogação  não precisam respeitar  direitos 
adquiridos.



d) Incorreta a assertiva, porque a anulação depende dos motivos de conveniência e oportunidade.
e) Incorreta a assertiva, porque o vício de legalidade é que justifica a revogação do ato.

07. A proibição  constitucional  de  acumular  cargos,  empregos  e  funções  no  setor  público  é 
compreendida como:
a) restrita ao âmbito da Administração Direta.
b) restrita ao âmbito da União ou de cada um dos Estados.
c) não alcançando os inativos nem os militares.
d) abrangente de toda Administração Direta e Indireta da União, dos Estados e dos Municípios, 
com suas subsidiárias, sociedades controladas e concessionárias de serviço público.
e) abrangente de toda Administração Pública Direta e Indireta dos Três Poderes e nas diversas 
esferas de governo (federal, estaduais e municipais).

08.  O controle externo da Administração Pública, como tal previsto na Constituição Federal, no 
que concerne às funções institucionais do Tribunal de Contas da União,
a) não alcança os atos de admissão de pessoal do Poder Legislativo.
b) não alcança os atos de admissão de pessoal nem o exame das tomadas de contas do Poder 
Legislativo.
c) não alcança os atos de admissão de pessoal da Administração Pública Indireta.
d) alcança os atos de aposentadoria e demissão do pessoal da Administração Pública Indireta.
e) alcança os atos de admissão de pessoal da Administração Pública Direta e Indireta da União, 
dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

09. As pessoas jurídicas de direito público são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes 
e/ou representantes  que  nessa  qualidade  causarem danos  a  terceiros,  procedendo  de  modo 
contrário ao direito ou faltando a dever prescrito por lei, ressalvado o direito regressivo contra o 
respectivo responsável, se agiu com dolo ou culpa.
a) Correta a assertiva.
b)  Incorreta a assertiva,  porque só haverá responsabilidade civil  se for  comprovada culpa do 
agente e/ou representante.
c)  Incorreta  a  assertiva,  porque  em  tais  casos  não  cabe  o  direito  de  regresso  contra  o 
responsável, mesmo no caso de dolo ou culpa.
d)  Incorreta  a  assertiva,  porque  a  responsabilidade  civil  da  pessoa  jurídica  independe  da 
circunstância de ter o seu agente ou responsável agido nessa condição.
e) Incorreta a assertiva, porque as pessoas jurídicas de direito público não respondem civilmente 
pelos danos causados a terceiros por seus agentes ou representantes, mesmo no caso de culpa 
ou dolo.

10. O poder vinculado ou regrado da Administração Pública, na sua maior incidência, conquanto 
não seja incompatível contrapõe-se ao exercício do:
a) Discricionário.
b) Disciplinar.
c) Hierárquico.
d) Regulamentar.
e) de polícia.



Gabarito

01. D
Comentário: Os atos complexos são os que resultam da manifestação de dois ou mais órgãos, 
sejam eles singulares ou colegiados, cuja vontade se funde para formar um único ato, sendo que 
temos  como  exemplo  o  decreto  assinado  pelo  Presidente  da  República  e  referendado  pelo 
ministro de estado.

02. D
Comentário: A discricionariedade do ato não pode ser examinada pelo Poder Judiciário, assim 
sendo,  este  não  pode  se  pronunciar  sobre  a  conveniência  ou  oportunidade  do  ato,  sendo 
importante ressaltar que o que escapa do controle do Judiciário é a discricionariedade e não o ato 
discricionário.  Acontece  que  o  ato,  mesmo  sendo  discricionário,  apresenta  certos  elementos 
(competência, forma e finalidade) que são sempre vinculados à lei, o que permite sua análise pelo 
Judiciário.                                       

03. D
Comentário: A Constituição Federal, no caput  do art. 37, usa o termo “Administração Pública”  ao 
se referir à Administração direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, Estados, Municípios 
e Distrito Federal. 

04. D
Comentário: A demissão é penalidade imposta ao servidor em decorrência de falta administrativa, 
reprovação em avaliação periódica de desempenho ou por sentença judicial transitada em julgado 
(CF, art. 41), sendo assim, é ato vinculado da autoridade que em decorrência da hierarquia, pode 
aplicar sanções em caso de infrações disciplinares, disciplinando a atuação de seus servidores e 
demais pessoas sujeitas à sua disciplina. 

05. B
Comentário: As  entidades  caracterizam-se  por  possuírem  personalidade  jurídica  própria, 
enquanto que os órgãos não possuem esta característica, sendo que sua atuação é imputada à 
pessoa jurídica a que pertencem (teoria da imputação).

06. A
Comentário: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os 
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência 
ou  oportunidade,  respeitados  os  direitos  adquiridos,  e  ressalvada,  em  todos  os  casos,  a 
apreciação judicial. (súmula n.º 473 do STF).

07. E
Comentário: É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver 
compatibilidade de horários, no caso de dois cargos de professor, de um cargo de professor com 
outro, técnico ou científico ou de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, 
com profissões regulamentadas, sendo que esta proibição  estende-se a empregos e funções e 
abrange  autarquias,  fundações,  empresas  públicas,  sociedades  de  economia  mista,  suas 
subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público.

08. Comentário: Determina a Constituição que:
“Art. 71 - O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do 
Tribunal de Contas da União, ao qual compete:...



III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, 
na  administração  direta  e  indireta,  incluídas  as  fundações  instituídas  e  mantidas  pelo  Poder 
Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que 
não alterem o fundamento legal do ato concessório;”
Alternativa: E

09. D
Comentário: As  pessoas  jurídicas  de  direito  público  e  as  de  direito  privado  prestadoras  de 
serviços  públicos  responderão  pelos  danos  que  seus  agentes,  nessa  qualidade,  causarem a 
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, 

art. 37, §6o).

10. A
Comentário:  Para  a  prática  de  determinados  atos  (atos  vinculados),  a  Administração  fica 
inteiramente subordinada aos ditames da lei, ainda que o administrador possua uma liberdade de 
agir, esta liberdade é ínfima, pois este não pode distanciar-se do que está previsto no texto legal.  
No ato discricionário, diferentemente do vinculado, o administrador tem uma liberdade maior de 
agir, desde que esta discricionariedade seja exercida dentro dos limites permitidos em lei.


