
Direito Administrativo

01- Dentre  as  alternativas  abaixo,  assinale  a  incorreta  em relação  a  Administração Direta  e 
Indireta:
a)  as  pessoas  jurídicas  que  integram a Administração  indireta  da  União,  dos  Estados  e  dos 
Municípios – autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista 
–  apresentam  três  pontos  em  comum:  criação  por  lei  específica,  personalidade  jurídica  e 
patrimônio próprio.
b) a autarquia, pessoa jurídica de Direito Privado, realiza um serviço destacado da Administração 
direta, exercendo, assim, atividades típicas da Administração Pública.
c)  a  empresa  pública,  pessoa  jurídica  de  Direito  Privado,  revestindo  qualquer  das  formas 
admitidas em Direito, com capital exclusivo da União, tem por finalidade a exploração de atividade 
econômica por força de contingência ou de conveniência administrativa.
d) a sociedade de economia mista, pessoa jurídica de Direito Privado, constituída sob a forma de 
sociedade anônima e sob o controle majoritário  da União ou de outra entidade administrativa 
indireta, tem também por objetivo a exploração de atividade econômica, independentemente das 
circunstâncias que justificam a criação de empresa pública.
e) nenhuma delas.

02- São requisitos dados pela Constituição Federal às empresa públicas, sociedades de economia 
mista  e  respectivas  subsidiárias  que  explorem  atividade  econômica  de  produção  ou 
comercialização de bens ou prestação de serviços, exceto:
a) a lei estabelecerá o estatuto jurídico dessas entidades, dispondo sobra a função social e formas 
da fiscalização delas pelo Estado e pela sociedade.
b) a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas públicas, inclusive quanto aos direitos  e 
obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
c) licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da 
administração pública.
d) constituição e funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de 
acionistas minoritários.
e) nenhuma delas

03- É o princípio da Administração Pública que constitui, hoje em dia, pressuposto de validade de 
todo ato da Administração Pública:
a) Moralidade
b) Legalidade
c) Publicidade
d) Impessoalidade ou finalidade
e) Equilíbrio

04- É o princípio administrativo o qual impõe ao administrador público que só pratique o ato para o 
seu fim legal.
a) Eficiência
b) Segurança Jurídica
c) Impessoalidade ou finalidade
d) Moralidade
e) Equilíbrio



05- É o princípio administrativo que representa a divulgação oficial  do ato para conhecimento 
público e início de seus efeitos externos.
a) Eficiência
b) Moralidade
c) Impessoalidade ou finalidade
d) Publicidade
e) Equilíbrio

06- Dentro da categoria de agentes públicos, podemos destacar aqueles que são os componentes 
do Governo nos seus primeiros escalões, investidos em cargos, funções, mandatos ou comissões, 
por nomeação, eleição, designação ou delegação para o exercício de atribuições constitucionais. 
São chamados de:
a) agentes políticos
b) agentes administrativos
c) agentes honoríficos
d) agentes delegados
e) nenhum deles

07- São  todos  os  agentes  que  se  vinculam  ao  Estado  ou  às  suas  entidades  autárquicas  e 
fundacionais  por  relações  profissionais,  sujeitos  à  hierarquia  funcional  e  ao  regime  jurídico 
determinado pela entidade estatal a que servem.
a) agentes políticos
b) agentes administrativos
c) agentes delegados
d) agentes credenciados
e) agentes honoríficos

08- São agentes públicos que representam cidadãos convocados, designados ou nomeados para 
prestar, transitoriamente, determinados serviços ao Estado, em razão de sua condição cívica, de 
sua  honorabilidade  ou  de  sua  notória  capacidade  profissional,  mas  sem  qualquer  vínculo 
empregatício ou estatutário e, normalmente, sem remuneração.
a) agentes honoríficos
b) agentes delegados
c) agentes credenciados
d) agentes administrativos
e) agentes políticos

09- São  agentes  representados  por  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  que  não  se  enquadram na 
acepção própria de agentes públicos, que recebem a incumbência da execução de determinada 
atividade,  obra ou serviço público e o realizam em nome próprio,  por sua conta e risco, mas 
segundo as normas do Estado e sob a permanente fiscalização do delegante.
a) agentes honoríficos
b) agentes delegados
c) agentes credenciados
d) agentes políticos
e) agentes administrativos



10- São  serviços  públicos  que  a  Administração,  reconhecendo  sua  conveniência  (não 
essencialidade, nem necessidade) para os membros da coletividade, presta-os diretamente ou 
aquiesce  em  que  sejam  prestados  por  terceiros  (concessionários,  permissionários  ou 
autorizatários),  nas condições regulamentadas e sob seu controle,  mas por conta e risco dos 
prestadores, mediante remuneração dos usuários.
a) serviços públicos
b) serviços de utilidade pública
c) serviços próprios do Estado
d) serviços administrativos
e) nenhum deles

Gabarito
01. B
Comentários: Deste  modo,  na  conceituação  legal,  que  não  coincide  inteiramente  com  a 
doutrinária, a autarquia distingue-se dos demais entes da Administração indireta quanto à sua 
natureza  jurídica,  por  ser  pessoa  de  Direito  Público,  e  quanto  ao  seu  objeto,  por  exercitar 
atividades típicas da Administração Pública, enquanto as empresas públicas e as sociedades de 
economia mista são de Direito Privado e desempenham atividades atípicas.

02. B
Comentários: O regime jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia mista são 
o próprio das empresas privadas e não públicas.

03. A
Comentários: A  moralidade  administrativa  está  intimamente  ligada  ao  conceito  do  “bom 
administrador”. Há que conhecer, assim, as fronteiras do lícito e do ilícito, do justo e do injusto, 
nos seus efeitos.

04. C
Comentários: Esse princípio também deve ser entendido para excluir a promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos sobre suas realizações administrativas.

05. D
Comentários: Este princípio faz com que as leis, atos e contratos administrativos que produzem 
consequências  jurídicas  fora  dos  órgãos  que  os  emitem exigem  publicidade  para  adquirirem 
validade universal, isto é, perante as partes e terceiros.

06. A
Comentários: Os agentes políticos atuam com plena liberdade funcional, desempenhando suas 
atribuições com prerrogativas e responsabilidades próprias, estabelecidas na Constituição e em 
leis especiais.

07. B
Comentários: Os agentes administrativos são investidos a título de emprego e com retribuição 
pecuniária,  em  regra  por  nomeação,  e  excepcionalmente  por  contrato  de  trabalho  ou 
credenciamento.

08. A
Comentários: Tais  serviços  constituem o chamado serviços  públicos  relevantes,  de que  são 
exemplos a função de jurado, de mesário eleitoral, de comissário de menores, de presidente ou 
membro de comissão de estudo ou de julgamento e outros dessa natureza.



09. B
Comentários: Na  categoria  de  agentes  delegados,  encontram-se  os  concessionários  e 
permissionários de obras e serviços públicos.

10. B
Comentários: São exemplos de serviços de utilidade pública os serviços de transporte coletivo, 
energia elétrica, gás e telefone.


