
Direito Administrativo

01.  As seguintes afirmativas sobre órgão público são corretas, exceto:
a) Integra estrutura de uma pessoa jurídica. 
b) Possui patrimônio próprio.
c) Pode expressar capacidade judiciária. 
d) Não possui personalidade jurídica. 
e) Apresenta competência própria.

02.  Ato unilateral, discricionário, precário “intuito personae” precedido de licitação. Este conceito 
refere-se à:
a) Permissão.
b) Concessão.
c) Direito real de uso.
d) Delegação.
e) Autorização.

03. Quanto ao contrato administrativo, é falso afirmar:
a) Não são suscetíveis de alteração unilateral as cláusulas econômico-financeiras do contrato. 
b) A ocorrência do fato do príncipe justifica a revisão contratual. 
c) Independe do limite a alteração quantitativa do contrato administrativo.
d) A imprevisibilidade é requisito para a aplicação da teoria da imprevisão. 
e)  A mutabilidade  do  contrato  administrativo  permite  a  manutenção  do  respectivo  equilíbrio 
econômico-financeiro. 

04.  A função pública expressa o exercício de atribuições do Estado pelo servidor. Assim, a função 
pública se caracteriza do seguinte modo:
a) Natureza unilateral, de direito público e legal.
b) Natureza bilateral, de direito privado e contratual. 
c) Natureza unilateral, de direito público contratual. 
d) Natureza unilateral , de direito privado e legal. 
e) Natureza bilateral, de direito público e contratual. 

05. O regime único, denominado estatutário, tem as seguintes características, exceto:
a) Aposentadoria com proventos integrais. 
b) Ingresso mediante concurso público. 
c) Remuneração fixadas em lei. 
d) Fixação em lei, do quantitativo de cargos públicos. 
e) Possibilidade de ajuizamento de dissídio coletivo. 

06. Na licitação, entende-se o ato de adjudicação como o(a) :
a) Julgamento das propostas na modalidade concorrência. 
b) Reconhecimento da hipótese de inexigibilidade da licitação. 
c) Ato formal, pela autoridade superior de reconhecimento da licitude da concorrência. 
d) Entrega, simbólica, do objeto licitado ao vencedor do procedimento. 
e) Reconhecimento da adequação do licitante aos termos do edital. 



07.  São exemplos de cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos, exceto:
a) Restrição à aplicação da exceção do contrato não cumprido.
b) lteração unilateral. 
c) Retomada do objeto contratado. 
d) Aplicação de penalidades.
e) Rescisão bilateral. 

08.  Quanto à dispensa e inexigibilidade de licitação , é correto afirmar:
a) A enumeração legislativa das hipóteses de inexigibilidade é exaustiva. 
b)  Singularidade  do  serviço  é  requisito  essencial  para  o  reconhecimento  da  situação  de 
inexigibilidade por notória especialização.
c) Licitação deserta endende-se como aquela na qual os licitantes apresentam propostas com 
preços abaixo do mercado. 
d) É possível a inexigibilidade de licitação em serviços de publicidade. 
e) As hipóteses de dispensa de licitação têm caráter vinculado para Administração. 

09. Em relação ao controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, é correto afirmar:
a) O ato discricionário é imune ao controle judicial. 
b) O controle se faz mediante o sistema de dualidade de jurisdição. 
c) A legalidade é o único aspecto a ser controlado pelo Poder Judiciário. 
d) É vedado ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo. 
e)O ato vinculado não pode ser controlado quanto aos elementos objeto e motivo. 

10. A titulação genérica de Administração Pública, usada pelo legislador constituinte de 1988, ao 
tratar da Organização do Estado, para efeito de sujeição dos seus atos à obediência de determi-
nados princípios fundamentais e à observância de outras exigências, restrições ou limitações ali 
declinadas, abrange e alcança:
a) os órgãos públicos, exceto os dos Poderes Legislativo e Judiciário.
b)  os  órgãos  públicos  federais,  estaduais  e  municipais,  exceto  dos  Poderes  Legislativo  e 
Judiciário.
c) os órgãos dos Três Poderes, quer os da União, dos Estados, do Distrito Federal como os dos 
Municípios.
d) os órgãos dos Três Poderes e as entidades descentralizadas, exceto dos Estados e Municípios.
e) as autarquias, excetuando as empresas públicas e sociedades de economia mista.

Gabarito
01. B
Comentário: Os  órgãos  são  dotados  de  vontades  e  capazes  de  exercer  direitos  e  contrair 
obrigações para atingirem os fins institucionais, integrando a estrutura do Estado e das demais 
pessoas jurídicas como partes desses corpos vivos. Por integrarem a pessoa jurídica os órgãos 
não possuem personalidade jurídica e nem patrimônio próprio. 

02. A
Comentário: Segundo o mestre Hely Lopes Meirelles “permissão é ato administrativo negocial, 
discricionário e precário, pelo qual o Poder Público faculta ao particular a execução de serviço de 
interesse  coletivo,  ou  o  uso  especial  de  bens  públicos,  a  título  gratuito  ou  remunerado,  nas 
condições estabelecidas pela Administração”. 
A exigência  de licitação decorre da Constituição Federal  que determina em seu art.175 que: 
“Incumbe  ao  Poder  Público,  na  forma  da  lei,  diretamente  ou  sob  regime  de  concessão  ou 
permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.”



03. C
Comentário: O  contratado  está  obrigado  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco 
pro cento) do valor inicial atualizado do contrato, e no caso particular de reforma de edifício ou de 
equipamento até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos (Lei n.º 8.666/93, 
art. 65, §1o).

04. A
Comentário:  A função pública é regida por estatuto (uma lei),  não comportando negociações 
entre as partes (servidor e Administração Pública), desta forma caracteriza-se por ser unilateral, 
regida pelo direito público e legal (estatuto).

05. E
Comentário: Não  existe  a  possibilidade  de  ajuizamento  de  dissídio  coletivo  (acordo  entre 
sindicato de empregados e sindicato de empregadores),  pois tal ato é característica de direito 
privado,  obrigando as partes ao seu cumprimento por decorrer  de um acordo de vontades.  A 
natureza do estatuto é legal, portanto, não ocorre a celebração de contratos (dissídios coletivos) 
entre servidor e Administração Pública.

06. D
Comentário: Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro a adjudicação é “ato declaratório que não se 
confunde com a celebração do contrato, pois, por meio dele, a Administração proclama que o 
objeto da licitação é entregue ao vencedor.”

07. E
Comentário: Cláusulas exorbitantes são aquelas que ultrapassam do que é comum no direito, 
consignando  uma  vantagem  para  a  Administração  Pública.  Todas  as   encerram  cláusulas 
consideradas pela doutrina como exorbitantes a exceção da rescisão bilateral,  que ocorre por 
acordo entre as partes (Administração Pública e contratado), não atribuindo nenhuma vantagem à 
Administração em detrimento do contratado.

08.B
Comentário: A exigência de singularidade é feita pelo próprio estatuto licitatório que determina 
que é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição para a contratação de 
estudos técnicos, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização 
de planejamentos e projetos básicos ou executivos, pareceres, perícias e avaliações em geral, 
assessorias  ou  consultorias  técnicas  e  auditorias  financeiras  ou  tributárias,  fiscalização, 
supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços, patrocínio ou defesa de causas judiciais ou 
administrativas, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal e restauração de obras-de-arte e bens 
de valor histórico (Lei n.º 8.666/93, art. 25, II).

09. D
Comentário: O mérito do ato, também chamado de conveniência ou oportunidade, é insuscetível 
de análise pelo Poder Judiciário,  este somente pode pronunciar-se sobre a legalidade do ato, 
compreendida nesta a sua moralidade.

10. C
Comentário: O legislador  constituinte abrangeu na sua definição de Administração Pública  a 
direta  e  indireta  de qualquer  dos  Poderes  da União,  dos  Estados,  do Distrito  Federal  e  dos 
Municípios, portanto, compreende, esta definição, os órgãos dos Três Poderes, quer os da União, 
dos Estados, do Distrito Federal como os dos Municípios.




