
Direito Administrativo 

01- A Administração Pública está subordinada ao atendimento,dentre outros, dos princípios abaixo 
indicados, expressamente elencados na Constituição Federal:
(A) legalidade e pessoalidade.
(B) moralidade e transparência.
(C) legalidade e eficiência.
(D) moralidade e informação.
(E) publicidade e informação.

02. Em relação ao servidor público ocupante de cargo efetivo pode-se afirmar:
(A) adquire estabilidade após dois anos de efetivo exercício no cargo.
(B) perde o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo 
administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa.
(C) perde o cargo após dois anos de efetivo exercício e apenas mediante decisão administrativa 
transitada em julgado.
(D) adquire estabilidade com a aprovação no concurso público para provimento do cargo.
(E) perde o cargo por meio de decisão.

03. A responsabilização do funcionário público na esfera administrativa
(A) impede a instauração de processo para aplicação de penalidade civil ou penal.
(B) não exime o funcionário da responsabilidade civil ou criminal cabível.
(C) não exime o funcionário da responsabilidade penal, vedada, entretanto, a responsabilização 
civil.
(D) impede a instauração de processo penal, cabível, apenas o arbitramento de indenização na 
esfera civil.
(E) não exime o funcionário da responsabilidade civil, ficando o processo, no entanto, suspenso 
até o trânsito em julgado da decisão administrativa.

04. A aplicação dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa na esfera 
administrativa estende-se
(A) exclusivamente aos processos disciplinares.
(B) exclusivamente aos processos administrativos tributários.
(C) aos processos administrativos, excluídos os disciplinares.
(D) aos processos administrativos, incluídos os disciplinares.
(E) aos processos administrativos disciplinares, desde que se destinem a aplicação de pena de 
demissão.

05. Não se considera regular o poder de polícia administrativo o exercido:
A) arbitrariamente quando a lei tenha o fato como discricionário
B) com observância ao devido processo legal
C) pelo órgão competente nos limites da lei aplicável
D) sem cerceamento de defesa, mesmo com a ocorrência de flagrante
E) sem abuso ou desvio de poder

06- A obrigatoriedade de licitação para contratação de obras e serviços, nos casos em que a lei 
específica exige, atende ao princípio constitucional:
A) contratação
B) efetividade
C) eficácia
D) impessoalidade
E) publicidade



07- Os atos administrativos, mesmo quando eivados de vícios passíveis de invalidá-los, gozam de 
atributo da presunção de legitimidade, o que
a) autoriza sua imediata execução ou operacionalidade.
b) impede sua anulação pela própria Administração.
c) não admite impugnação nem prova em contrário.
d) só admite sua anulação por decisão judicial.
e) garante validade aos direitos produzidos, até antes de serem anulados.

08- A executoriedade, atributo de certos atos administrativos, consiste
(A) em poder a administração compelir o administrado a certas condutas, prescindindo 
autorização judicial.
(B) em que os atos praticados sejam considerados válidos até o reconhecimento administrativo ou 
judicial de
sua nulidade.
(C) na prerrogativa de a administração poder alcançar a propriedade do particular, quando e1e lhe 
for devedor
por título executivo judicial ou extrajudicial.
(D) em poder a administração exigir judicialmente do cidadão o cumprimento dos deveres que lhe 
impuser.
(E) na qualidade dos atos que podem ser exigidos de terceiros.

09- A entidade da Administração Indireta, com personalidade jurídica de direito privado, capital 
exclusivamente público, criada para desempenhar atividades econômicas de interesse do Estado 
ou para prestar serviços públicos, denomina-se:
a) autarquia;
b) fundação pública;
c) sociedade de economia mista;
d) empresa pública;
e) agência executiva.

10 - A distribuição interna de competências administrativas entre os diverso órgãos que integram a 
estrutura de um dos entes estatais denomina-se:
a) desconcentração;
b) descentralização;
c) desmembramento;
d) desdobramento;
e) especialização.

Gabarito

01. C
Comentários: Segundo o artigo 37 da CRFB/88, os princípios constitucionais expressos que 
regem a administração pública são a Legalidade, Impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. 

02. B
Comentários: Segundo o artigo 41, parágrafo 1º, inciso,I, o servido perderá o cargo em virtude de 
sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja 
assegurada a ampla defesa



03. B
Comentários: Como regra a responsabilização do servidor público se dará nas esferas civil, penal 
e administrativa, todas independentes, podendo cumular-se entre si. As esferas somente se 
vincularão no caso de absolvição criminal por negativa do fato ou negativa de autoria em que 
haverá vinculação obrigatória com as esferas cível e administrativa.

04. D
Comentários: O princípio do devido processo legal e da ampla defesa aplica-se a todos os 
processos administrativos, disciplinares e também aos tributários.

05. A
Comentários: O poder de polícia é eminentemente discricionário, mas esta discricionariedade 
jamais poderá acarretar arbitrariedade.

06. D
Comentários: A licitação se faz necessária para que a administração pública escolha a proposta 
mais vantajosa para à 

07.  A
Comentários: Os atos administrativos nascem com a presunção de legitimidade e operam seus 
efeitos para com os administrados e para com a administração.

08. E
Comentários: A auto executoriedade é a possibilidade que tem a administração pública de 
executar diretamente os seus atos, sem que para isso tenha que recorrer ao poder judiciário para 
tanto.

09. D
Comentários:  As Empresas Públicas são entidade da Administração Indireta, com personalidade 
jurídica de direito privado, capital exclusivamente público, criada para desempenhar atividades 
econômicas de interesse do Estado ou para prestar serviços públicos. Exemplo: A Caixa 
Econômica Federal.

10. A
Comentários: A desconcentração  é  a
A distribuição interna de competências administrativas entre os diversos órgãos que integram a 
estrutura de um dos entes estatais.


