
DIREITO ADMINISTRATIVO

01. Assinale a opção correta:
a) Apenas servidores efetivos podem ocupar cargos de comissionados.
b) Constitui necessariamente uma ofensa à Constituição a fixação, mesmo que por lei, de limites 
etários para o provimento de cargos públicos.
c)  O candidato  aprovado em concurso  público  para  cargo de determinada carreira  do  Poder 
Judiciário pode tomar posse em cargo de carreira afim de outro Poder.
d) A lei  reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de 
deficiência e definirá os critérios de sua admissão.

02. Os cargos, empregos e funções públicas somente podem ser exercidos:
a) por brasileiros e estrangeiros, na forma da lei;
b) por brasileiros natos e naturalizados, excluídos os estrangeiros;
c) mediante aprovação em concurso público;
d) cumulativamente, sem restrições, havendo compatibilidade de horário.

03. Assinale a opção correta:
a)  O  servidor  público  tem  o  dever  de  se  filiar  à  associação  sindical  correspondente  à  sua 
categoria;
b) Todo o cargo público deve ser preenchido por meio de concurso público;
c) A Constituição assegura ao servidor público a revisão geral anual de sua remuneração, sempre 
na mesma data;
d) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso 
público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados 
para assumir cargo ou emprego, na carreira.

04. A vedação constitucional de acumulação remunerada de cargos públicos:
a) restringe-se a órgãos públicos;
b) restringe-se a mesma esfera de governo;
c) compreende órgãos e entidades da Administração Pública em geral;
d)  compreende  órgãos  e  entidades  da  Administração  Pública  Direta  e  Indireta,  com  suas 
subsidiárias e concessionárias dos seus serviços.

05. Assinale a opção incorreta:
a)  A legalidade  impõe  ao  administrador  público  somente  fazer  o  que  estiver  expressamente 
autorizado em lei e nas demais espécies normativas, inexistindo, pois incidência da sua vontade 
subjetiva.
b)  A impessoalidade determina que os atos administrativo-governamentais  não são do agente 
político, mas sim da entidade pública.
c) A moralidade impõe ao administrador o estrito cumprimento da legalidade, devendo ele, no 
exercício de sua função pública, respeitar os princípios éticos da razoabilidade e justiça, pois a 
moralidade constitui pressuposto de validade de todo ato da administração
d)  A publicidade  permite  ao  administrador  utilizar-se  da  máquina  pública  para  promover  sua 
atuação no governo.

06. Assinale a opção correta:
a) A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público prestadoras de serviço público pelos 
atos danosos de seus agentes é subejtiva.
b)  A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito  privado prestadoras de serviço público 
pelos atos danosos de seus agentes é objetiva.



c) A responsabilidade do agente público, frente à pessoa jurídica de direito público ou privado 
prestadora de serviço público, pelo regresso dos prejuízos que causou, é objetiva;
d) NRA.

07. Marque a resposta correta:
I - As funções de confiança serão exercidas exclusivamente por servidores efetivos;
II  -  A  lei  estabelecerá  os  casos  de  contratação  por  tempo  indeterminado  para  atender  a 
necessidade temporária de excepcional interesse público;
III - É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de 
remuneração de pessoal do serviço público.

a) somente as opções I e III estão corretas;
b) somente a opção III está  correta;
c) todas as opções estão incorretas;
d) todas as opções estão corretas.

GABARITO

01. D
Comentários: Art. 37, VIII. Aqui a CRFB faz valer o espírito do princípio da igualdade, garantido 
que esta parcela da sociedade tenha acesso aos cargos públicos.

02. A
Comentários:  Art. 37, I. Na CRFB, não existe vedação absoluta ao preenchimento de funções 
públicas pelos estrangeiros, devendo essa acessibilidade e seus requisitos serem disciplinadas 
por lei.

03. D
Comentários: Art. 37, IV. Mesmo que durante o prazo de validade do concurso, ocorra um novo 
para o mesmo cargo, como novos aprovados, os aprovados no concurso anterior terão prioridade 
de classificação.

04. D
Comentários:  Art.  37  caput  e  inciso  xvi.  Como  todo  o  Art.  37,  esta  proibição  destina-se  à 
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios.

05. D
Comentários: Doutrina: A publicidade se faz pela inserção de ato no Diário Oficial ou por edital 
afixado no lugar próprio para divulgação de atos públicos, para conhecimento do público em geral 
e, consequentemente, início da produção de seus efeitos, pois somente a publicidade evita os 
dissabores  existentes  em  processos  arbitrariamente  sigilosos,  permitindo-se  os  competentes 
recursos administrativos e as ações judiciais próprias. Abrange toda a atuação estatal.

06. B
Comentários: Art. 37 parágrafo 6º. O direito brasileiro aplica a teoria do risco administrativo, onde 
ao se verificar o cometimento de um dano a terceiro pela administração pública, a lei determina 
que exista apenas o ato causador e o nexo de causalidade, não exigindo a existência de dolo ou 
culpa, para que a administração indenize o particular.

Requisitos:



Ocorrência do dano.
Nexo causal entre o evento danoso e a ação ou omissão;
Oficialidade da conduta;
Inexistência de causa excludente (força maior caso fortuito, culpa exclusiva da vítima).

07. A
Comentários: O item II está incorreto, pois o tempo é determinado.


