
DIREITO ADMINISTRATIVO

01. Assinale a alternativa incorreta acerca dos princípios constitucionais da Administracao Publica

a) A  Administração e imprescindível justificar seus atos.

b) Ao administrador é lícito fazer o que a lei permite.

c) Os interesses públicos e privados são eqüitativos entre si.

d) São inalienáveis os direitos concernentes ao interesse público.

e) O administrador deve separar o honesto do desonesto

02. Analise as afirmações a seguir sobre os princípios da administração pública.

I. A presunção da legitimidade dos atos da Administração Pública, bem como as prerrogativas
quanto  aos  prazos  judiciais  em  dobro,  constituem  traços  que  caracterizam  a  supremacia  do
interesse público sobre o privado.

II.  O  princípio  da  isonomia  prescreve  a  impossibilidade  de  desequiparações  fortuitas  ou
injustificadas entre as pessoas.

III.  O  princípio  da  continuidade  do  serviço  público  assegura,  não  impede  a  suspensaop  do
fornecimento dos serviços públicos em virtude da necessida de atualização técnica.

IV. O princípio da publicidade assegura que todos têm direito a receber informações dos órgãos
públicos, sem qualquer restrição.

Todas as afirmações corretas estão na alternativa: 

a) II - III – IV

b) I - II – III

c) II – IV

d) I - Ill

03. Sobre os princípios orientadores da administração pública é INCORRETO afirmar:

a) A administração pública não pode criar  obrigações ou reconhecer direitos que não estejam
determinados ou autorizados em lei. 

b) A conduta administrativa com motivação estranha ao interesse público caracteriza desvio de
finalidade ou desvio de poder. 

c) A oportunidade e a conveniência são delimitadas por razoabilidade e proporcionalidade tanto na
discricionariedade quanto na atividade vinculada da  administração pública. 

d) Além de requisito de eficácia dos atos administrativos,  a publicidade propicia o controle da
administração pública pelos administrados. 

e) O princípio da eficiência tem sede constitucional e se reporta ao desempenho da administração
pública.

04.  O principio da eficiência e

a) constitucional que rege a Administração Pública, do qual se retira especificamente a presunção
absoluta de legalidade de seus atos. 



b)  infralegal  dirigido  à  Administração  Pública  para  que  ela  seja  gerida  de modo impessoal  e
transparente, dando publicidade a todos os seus atos. 

c)  infralegal  que  positivou  a  supremacia  do  interesse  público,  permitindo  que  a  decisão  da
Administração sempre se sobreponha ao interesse do particular. 

d) constitucional que se presta a exigir a atuação da Administração Pública condizente com a
moralidade, na medida em que esta não encontra guarida expressa no texto constitucional. 

e) constitucional dirigido à Administração Pública para que seja organizada e dirigida de modo a
alcançar os melhores resultados no desempenho de suas funções.

05. Em relação ao abuso de poder

a) Constitue pratica tolerada num Estado Democrático de Direito

b) Se subdivide em uso de poder e desvio de poder

c) Configura uma conduta tolerável em situações extremas

d) Se subdivide em excesso de poder e desvio de poder

e) Não constitue uma ilegalidade

06. Em relação aos Poderes Vinculados e Discricionários

a) Poder Vinculado permite o juízo de mérito ao administrador

b) Poder Discricionário não há margem de escolha ao administrador

c) Poder Vinculado e Poder Discricionários são sinônimos

d) Poder Discricionário a discricionariedade residira nos elementos motivo ou objeto

e) Poder Vinculado restringe-se aos núcleos estratégicos de gestão.

07. Considere a seguinte hipótese: O Estado do Acre desapropria um imóvel de propriedade de
desafeto do Chefe do Executivo com o fim predeterminado de prejudicá-lo. O caso em tela

a) caracteriza hipótese de vício no objeto do ato administrativo. 

 b) corresponde a vício de forma do ato administrativo. 

 c) corresponde a vício no motivo do ato administrativo. 

 d) corresponde a desvio de finalidade. 

 e) não caracteriza qualquer vício nos requisitos dos atos administrativos, haja vista a competência
discricionária do Poder Público.

08. Acerca dos atributos dos atos administrativos, julgue os itens a seguir:

I. A imperatividade é um atributo que existe em todos os atos administrativos. 

II. A autoexecutoriedade está presente em todo e qualquer ato administrativos. 

III. O atributo da competência é sempre vincluado

IV. Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com presunção
de legitimidade.



Está correto o que se afirma APENAS em 

a) I e II. 

b) IV. 

c) I 

d) II e III. 

e) III e IV. 

09. A respeito do controle judicial da administração pública, é correto afirmar: 

a) O poder Judiciário pode determinar a revogação do ato administrativo praticado pelo Poder
Executivo. 

b) O TCU é um órgão independente da União

c) O Poder Judiciário exerce o controle judicial de forma privativa e mediante provocação, em
razão do princípio da inércia da jurisdição

d) Ao Poder Judiciário está afeto o controle político do Poder Executivo

e) O Poder Legislativo realiza o contro0le jurisdicional dos demais poderes.

10.  O  controle  legislativo  dos  atos  do  Poder  Executivo,  em  matéria  contábil,  financeira  e
orçamentária, é exercido pelo Poder Legislativo

 a) por meio de seus auditores. 

 b) com autorização do Poder Judiciário. 

 c) com auxílio do Tribunal de Contas. 

 d) com auxílio do Ministério Público. 

 e) por meio de comissões parlamentares de inquérito.

GABARITO

01. C

Comentário: Incorreta, o principio da supremacia do interesse publico preconiza a superioridade
do interesse publico em relação ao particular

A. Principio da Motivação

B. Principio da Legalidade

D. Princípio da Indisponibilidade do Interesse Publico

E. Principio da Moralidade

02. B

Comentário:  A quarta afirmação está errada,  pois  a publicidade pode ser  restringida quando
houver prejuízo a segurança publica ou a sociedade.



03. C

Comentário:

A. Principio da Legalidade

B. Abuso de Poder

C. Incorreta pois no ato vinculado não há discricionariedade

D. A publicidade permite o controle popular do ato administrativo

E. A eficiência esta ligada a conduta e o resultado administrativo

04. E

Comentário:  O princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com
presteza  e  rendimento  funcional.  Atende  aos  modernos  preceitos  da  administração  pública
gerencial. Assim, não basta desempenhar as funções públicas de acordo com a lei,  é preciso
realizá-las  da  melhor  forma  possível,  sem  desperdícios,  buscando  a  melhor  relação  custo-
benefício.

05. D

Comentário: O abuso de poder se divide em excesso de poder e desvio de poder. O excesso
exorbita  a  competência  do  gestor,  enquanto  no  desvio  o  gestor  embora  atue  dentro  de  sua
competência, o faz afastando-se das finalidades publicas as quais devem nortear sua conduta.

06. D

Comentário:  A Discricionariedade  sempre  residirá  no  motivo,  objeto  ou  nos  dois  elementos
conjuntamente. Os demais elementos, competência, forma e finalidade serão sempre vinculados
mesmo no ato discricionário.

07. D

Comentário: Nesse ato administrativo o gestor público praticou visando a satisfação de interesse
pessoal se afastando do interesse público que deve nortear a sua conduta.

08. B

Comentário: os atributos ou qualidades dos atos administrativos são: presunção de legitimidade,
imperatividade  e  autoexecutoriedade.  Sendo  o  único  constante  em  todo  e  qualquer  ato
administrativo a presunção de legitimidade

09. C

Comentário: o poder Judiciário realiza o controle de legalidade, judicial dos atos administrativos,
sempre por provocação cabendo anular os atos administrativos que desrespeitarem o princípio da
Legalidade. Além disso, o TCU é um auxiliar do Poder Legislativo.



10. C

Comentário: O controle legislativo é um controle político, tal como o realizado pelas Comissões
Parlamentares de Inquérito. Entretanto, o Poder Legislativo também realiza o controle financeiro e
para tal possui como auxiliar o TCU.


