
Direito Administrativo

01. O contexto de Administração Pública, que a Constituição Federal subordina à observância dos 
princípios fundamentais de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade (é):
a) abrange órgãos e entidades dos Três Poderes das áreas federal, estadual, distrital e municipal
b) abrange só os órgãos públicos da estrutura da União, dos Estados e dos Municípios 
c) restrito ao âmbito federal 
d) restrito aos Poderes Executivos federal, estadual e municipal 
e) restrito ao Poder Executivo Federal 

02. Aos servidores públicos federais, subordinados ao Regime Jurídico Único da Lei n0 8.112/90, 
é expressamente proibido ser:
a) cotista de sociedade comercial 
b) acionista de sociedade comercial 
c) filiado a partido político 
d) empregado de país estrangeiro 
e) dirigente de entidade sindical 

03. O  servidor  público  civil  federal,  regido  pelo  Regime  Jurídico  Único  da  Lei  n.º  8.112/90, 
responde civil, penal e administrativamente, pelo exercício irregular das suas atribuições, sendo 
certo que: 
a) as sanções daí decorrentes são interdependentes e inacumuláveis entre si 
b) no caso de dano causado a terceiros, ele não responde regressivamente 
c) a responsabilidade administrativa fica afastada, se houver absolvição criminal, por negativa do 
fato 
d) a responsabilidade administrativa não se afasta, mesmo se houver absolvição por negativa de 
autoria 
e) no caso de dano ao erário, a obrigação de reparar extingue-se com a sua morte e não se 
transmite a herdeiros 

04.  O processo administrativo disciplinar, como tal previsto na Lei n.º 8.112/90, para o servidor 
regido pelo Regime Jurídico Único, é:
a) necessário para penalidade de suspensão por 30 dias 
b) necessário para a penalidade de destituição de cargo em comissão
c) dispensável para a penalidade de suspensão em geral 
d) dispensável para a penalidade de destituição de cargo em comissão 
e) dispensável para a penalidade de cassação da aposentadoria 

05. Entre os casos puníveis com a penalidade de demissão do servidor público federal, regido 
pelo Regime Jurídico Único da Lei n.º 8.112/90, não se inclui o de:
a) abandono do cargo 
b) inassiduidade habitual 
c) improbidade administrativa 
d) insubordinação grave em serviço 
e) coagir subordinando a filiar-se a organização sindical ou a partido político 

06. A Administração Pública, em sentido objetivo, no exercício da função administrativa, engloba 
as seguintes atividades, exceto:
a) polícia administrativa.
b) serviço público.
c) elaboração legislativa, com caráter inovador.



d) fomento a atividades privadas de interesse público.
e) intervenção no domínio público.

07. Pela teoria do órgão, entende-se que a vontade da pessoa jurídica manifesta-se por meio dos 
agentes que compõem os órgãos de sua estrutura. Por esta teoria, a vinculação da vontade órgão 
e agente se dá mediante:
a) representação.
b) Usurpação.
c) Mandato.
d) Delegação.
e) Imputação.

08. Com relação à competência administrativa, não é correto afirmar:
a) é inderrogável, pela vontade da Administração.
b) pode ser distribuída por critérios territoriais e hierárquicos.
c) decorre necessariamente de lei.
d) pode ser objeto de delegação e/ou avocação, desde que não exclusiva.
e) pode ser alterada por acordo entre a Administração e os administrados interessados.

09. São órgãos da Administração Pública, sem personalidade jurídica, exceto:
a) Departamento de Polícia Federal.
b) Estado Maior das Forças Armadas.
c) Imprensa Nacional.
d) Escola Nacional de Administração Pública.
e) Conselho Monetário Nacional.

10. Não é característica do contrato administrativo:
a) natureza de contrato de adesão.
b) finalidade pública.
c) liberdade de forma.
d) presença de cláusulas exorbitantes.
e) mutabilidade.

Gabarito

01. A
Comentário: O caput do art. 37 da CF dispõe que “A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios  de  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência  e,  também,  ao 
seguinte”.
Assim, podemos observar  que o termo abrange os órgãos (Administração direta)  e entidades 
(Administração  indireta)  dos  três  Poderes  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos 
Municípios. 

02. D
Comentário: A Lei  no 8.112/90  em seu  art.  117,  XIII,   proíbe  ao  servidor  aceitar  comissão, 
emprego ou pensão de estado estrangeiro.

03. C
Comentário: A Lei no 8.112/90 em seu art. 126, estatui que a responsabilidade administrativa do 
servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua 
autoria.



04. B
Comentário: A Lei no 8.112/90 em seu art. 146, determina que sempre que o ilícito praticado pelo 
servidor  ensejar  a  imposição  de  penalidade  de  suspensão  por  mais  de  30  (trinta)  dias,  de 
demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, 
será obrigatória a instauração de processo disciplinar.

05. E
Comentário: A Lei no 8.112/90 determina, em seu art. 132, que a demissão será aplicada nos 
seguintes casos:
· crime contra a administração pública;
· abandono de cargo;
· inassiduidade habitual;
· improbidade administrativa;
· incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição;
· insubordinação grave em serviço;
· ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de 
outrem;
· aplicação irregular de dinheiro público;
· revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo;
· lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional;
· corrupção;
· acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
· transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117.
“Art. 117. Ao servidor é proibido:
IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da 
função pública;
X - participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil, ou exercer o 
comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário;
XI - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar 
de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou 
companheiro;
XII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas 
atribuições;
XIII - aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro;
XIV - praticar usura sob qualquer de suas formas;
XV - proceder de forma desidiosa;
XVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares;”

06. C
Comentário: O poder legiferante pertence ao Poder Legislativo, somente este (com exceção da 
mediada provisória) é que pode inovar o ordenamento jurídico.

07. E
Comentário: O órgão é apenas uma parte do todo, não possuindo personalidade jurídica, assim 
seus atos são imputados à pessoa jurídica a que pertencem

08. E
Comentário: A competência administrativa decorre da lei, desta forma não é competente quem 
quer,  mas  sim  àquele  a  quem  a  lei  atribui  tal  poder,  não  sendo  possível  a  alteração  da 
competência  por  acordo  entre  a  Administração  e  os  interessados  sob  pena  de  violação  do 
princípio da legalidade.



09. D
Comentário: Todas as demais apresentam órgãos públicos, cuja principal característica é não 
possuírem personalidade jurídica.

10. C
Comentário:  Os  contratos  administrativos  tem  como  característica  serem  formais,  devendo 
respeitar a forma prevista na Lei n.º  8.666/93.


