
Direito Administrativo 

01- São fontes secundárias do Direito Administrativo:
a) Tratados internacionais, Súmulas vinculantes, Jurisprudência.
b) Medida provisória, Costumes, Princípios gerais.
c) Doutrina, Jurisprudência, Costumes.
d) Princípios gerais, Regulamentos, Estatuto.
e) Lei, Doutrina, Costumes.

02- Na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza, Na administração particular 
é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, regra esta que compõe o princípio básico da:
a) moralidade.
b) legalidade.
c) publicidade.
d) finalidade.
e) impessoalidade.

03- A responsabilidade civil da Administração Pública
a) é objetiva, como regra geral da Teoria do risco administrativo;
b) é objetiva, como regra geral da Teoria do risco integral;
c) não se exclui se houver culpa integral da vítima;
d) depende de dolo ou culpa do agente da administração, cabendo à vítima o ônus da prova;
e) depende de dolo ou culpa do agente público, não cabendo à vítima o ônus da prova.

04- Assinale a alternativa correta:
a) É legítimo o provimento de cargos públicos mediante aproveitamento, transformação, acesso 
ou ascensão funcional;
b) o direito de greve do servidor público será previsto em lei complementar;
c) nos termos da Constituição Federal a estabilidade no cargo público adquire-se após (2) DOIS 
anos de efetivo exercício ;
d) a disponibilidade do servidor, dar-se-á com subsídios integrais;
e) o servidor estável poderá perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, 
mediante  processo  administrativo,  garantido  o  exercício  da  ampla  defesa  ou  mediante 
procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada 
ampla defesa.

05-  Assinale a alternativa correta:
O servidor público só é estável:
a) após dois (2) anos de efetivo exercício, mas pode perder o cargo para redução de despesas da 
administração.
b) após (2) dois anos de efetivo exercício, e só pode perder o cargo por motivo de sentença 
judicial transitada em julgado, ou de comprovada infração ou insuficiência funcional ;
c) após três (3) anos de efetivo exercício, e só pode perder o cargo, por motivo de sentença 
judicial transitada em julgado,por infração ou insuficiência funcional;
d)  após (3)  três anos de efetivo exercício,  e pode perder o cargo,  por motivo de infração ou 
insuficiência funcional;
e) nenhuma das alternativas é correta.



06- Assinale a alternativa que contém a modalidade de licitação que ocorre entre os interessados 
previamente cadastrados:
a) Concorrência.
b) Convite.
c) Tomada de preços.
d) Leilão.
e) Nenhuma das anteriores.

07- No  que  tange  ao  controle  do  ato  administrativo  pelo  Poder  Judiciário,  à  luz  do  direito 
administrativo ao juiz é vedado pronunciar-se quanto:
a) Finalidade do ato.
b) Competência para praticá-lo.
c) Forma do ato.
d) Conveniência do ato.
e) Legalidade.

08- São cláusulas necessárias em todo contrato decorrente da Lei n.º 8.666/93:
I. O objeto e seus elementos característicos.
II. Os casos de rescisão.
III.  Os direitos  e  as  responsabilidades  das partes,  as  penalidades  cabíveis  e  os  valores  das 
multas.
IV. O crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática 
e da categoria econômica.
V. O regime de execução e a forma de fornecimento.
a) As proposições I, II, III e IV estão corretas.
b) Todas as proposições estão corretas.
c) As proposições II, III e V estão incorretas.
d) Só a proposição III é incorreta.
e) Todas as proposições estão incorretas.

09- Segundo a Lei de Licitações e Contratos Administrativos é INCORRETO afirmar.
É dispensável a licitação:
a) Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o 
abastecimento.
b)  Na  contratação  de  fornecimento  ou  suprimento  de  energia  elétrica  e  gás  natural  com 
concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação específica.
c)  Na contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos e de 
comprovada idoneidade, por órgão ou entidades da Administração Pública, para a prestação de 
serviços ou fornecimento de mão-de-obra, desde que o preço contratado seja compatível com o 
praticado no mercado.
d)  Quando  houver  possibilidade  de  comprometimento  da  segurança  nacional,  nos  casos 
estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional.
e)  Para  contratação  de  profissional  de  qualquer  setor  artístico,  diretamente  ou  através  de 
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.

10- A licitação pública é dispensável, nos termos da Lei n. 8.666/93, em sua redação atual:
a) Na celebração de contrato de programa com ente da Federação para prestação de serviços 
públicos de forma associada, nos termos do autorizado em contrato de consórcio público.
b)  Para  aquisição  de  materiais  que  só  possam  ser  fornecidos  por  representante  comercial 
exclusivo, vedada a preferência de marca.
c) Para aquisição de bens ou serviços por intermédio de organização internacional.
d)  Para  contratação  de  profissional  de  qualquer  setor  artístico,  diretamente  ou  através  de 



empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica ou pela opinião pública.
e) Para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados no País, que envolvam, 
cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional.

Gabarito
01. C
Comentário: →  Fontes primárias do Dir.  Administrativo → (LEI:  Todos os atos com conteúdo 
normativo e obrigatório.  Ex. Sentido amplo a CF, em sentido estrito as demais leis  ordinárias, 
complementares,  delegadas  e  atos  normativos  com  força  de  lei  (Regulamentos,  estatutos, 
regimentos,  instruções,  Medida  Provisória)  e  Súmulas  Vinculantes.  TRATADOS 
INTERNACIONAIS ratificados.
Fontes  secundárias  do  D.  Administrativo →  DOUTRINA:  Conjunto  de  ideias  emanadas  de 
estudiosos do direito. Embora seja fonte secundária, exerce forte influência na elaboração das leis 
e na solução de conflitos administrativos. JURISPRUDÊNCIA Reiteradas decisões judiciais em um 
mesmo sentido. Possui grande influência no direito administrativo. COSTUMES: Seu papel no 
direito  administrativo  é  quase  irrelevante  em  razão  do  princípio  de  legalidade.  PRINCÍPIOS 
GERAIS: do Direito Administrativo L.I.M.P.E. (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e  eficiência)  +  Supremacia  do  interesse  público  sobre  o  particular,  continuidade,  autotutela, 
especialidade, motivação, isonomia, razoabilidade, proporcionalidade, hierarquia, devido processo 
legal e segurança jurídica.

02. B
Comentário: → Princípio da Legalidade: Diferentemente do cidadão comum que pode fazer, ou 
deixar de fazer, qualquer coisa que não seja proibido por lei, a Administração Pública só pode 
fazer o que a lei autoriza, ou seja, a Administração além de não poder atuar contra a lei ou além 
da lei, somente pode agir segundo a lei.

03. A
Comentários: Conforme Art: 37, § 6° da CF

04. E
Comentários: Conforme art. 37 da CF.

05. E
Comentários: De acordo com o art. 41 da CF.

06. C
Comentários: Conforme a Lei 8666/93 de Contratos e Licitações.

07. D
Comentários: Não pode o juiz pronunciar-se quanto ao Controle de Mérito do Ato, ou seja, quanto 
a oportunidade e conveniência.

08. B
Comentários: Conforme Lei 8666/93.

09. E
Comentários: Conforme a Lei 8666/93.



10. A
Comentários: Conforme Lei 8666/93.


