
Direito Administrativo

01- A licitação é dispensável nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem.

02- Segundo a Administração Pública, os atos vinculados ou regrados são aqueles para os quais 
a lei estabelece os requisitos e condições de sua realização.

03- Dentro da classificação dos Atos Administrativos, chamamos de Ato Complexo é o que resulta 
da vontade única de um órgão, mas depende da verificação por parte de outro, para se tornar 
exequível.

04- Segundo os Poderes Administrativos, o Poder Vinculado ou Regrado é aquele que o Direito 
Positivo – a lei – confere à Administração Pública para a prática de ato de sua competência, 
determinando os elementos e requisitos necessários à sua formalização.

05-  O Poder Discricionário, é aquele que o Direito concede à Administração, de modo explícito, 
para  a  prática  de  atos  administrativos  com  liberdade  na  escolha  de  sua  conveniência, 
oportunidade e conteúdo.

06- O Poder Hierárquico é o de que dispõe o Executivo para distribuir e escalonar as funções de 
seus  órgãos,  ordenar  e  rever  a  atuação  de  seus  agentes,  estabelecendo  a  relação  de 
subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal.

07-  Somente os agentes públicos poderão representar à autoridade administrativa competente 
para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade.

08- Os órgãos Legislativos, no controle Legislativo atuam sobre atos do Executivo.

09-  A  Fiscalização  dos  Atos  da  Administração  representam  a  Fiscalização  Financeira  e 
Orçamentária.

10- É correto afirmar que o Controle Interno é feito pelo Congresso Nacional auxiliado pelo TCU.

Gabarito
01. C
Comentários:  Existem  outros  casos,  como,  por  exemplo,  nos  casos  de  emergência  ou 
calamidade pública, quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços 
ou normalizar o abastecimento, para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só 
possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, etc.

02. C
Comentários: Nesta  situação,  as  imposições  legais  absorvem,  quase  que  por  completo,  a 
liberdade do administrador, uma vez que sua ação fica restrita aos pressupostos estabelecidos 
pela norma legal para a validade da atividade administrativa.

03. E
Comentários: O ato complexo é aquele que se forma pela conjugação de vontades de mais de 
um órgão administrativo.



04. C
Comentários:  Nesses atos, a norma legal condiciona sua expedição aos dados constantes de 
seu texto. Daí se dizer que tais atos são vinculados ou regrados, significando que, na sua prática,  
o agente público fica inteiramente preso ao enunciado da lei, em todas as suas especificações.

05. E
Comentários: No Poder Discricionário, o Direito concede à Administração, de modo explícito ou 
implícito, para a prática de atos administrativos com liberdade na escolha de sua conveniência, 
oportunidade e conteúdo.

06. C
Comentários: Hierarquia é a relação de subordinação existente entre os vários órgãos  e agentes 
do Executivo, com a distribuição de funções e a gradação da autoridade de cada um.

07. E
Comentários: Na verdade é qualquer pessoa e não a apenas os agentes públicos.

08. C
Comentários: É a base do Controle Legislativo.

09. C
Comentários: Essa  Fiscalização  é  feita  Pelo  Congresso  Nacional,  através  da  prestação  de 
contas.

10. E
Comentários: O Controle Interno é feito Pelo Executivo, enquanto o Controle Externo é feito pelo 
Congresso Nacional auxiliado pelo Tribunal de Contas.
.


