
DIREITO ADMINISTRATIVO

01.  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 

02. Quando a autoridade remove servidor para localidade remota, com o intuito de puni-lo,
a) incorre em desvio de poder.
b) pratica ato disciplinar.
c) age dentro de suas atribuições.
d) não está obrigada a instaurar processo administrativo.
e) utiliza-se do poder hierárquico.

03. Em razão do exercício regular do poder de polícia, a Administração pode:
a) desapropriar terras improdutivas.
b) exigir pagamento pela concessão de alvará para funcionamento de casa comercial.
c) cobrar emolumentos pela expedição de certidão.
d) afastar servidor que possa influir na apuração dos fatos no processo administrativo.
e) ordenar a prisão de servidor em flagrante delito de desacato.

04. São consideradas cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos, exceto:
a) possibilidade da retomada do objeto pela Administração.
b) aplicação unilateral de penalidades ao contratado.
c) atividade permanente de fiscalização na execução contratual.
d) rescisão unilateral do contrato pela Administração.
e) plena aplicabilidade da cláusula exceptio non adimpleti contractus.

05. Assinale a alternativa incorreta:
a) O ato normativo, editado no exercício do Poder Regulamentar,  não pode criar direitos nem 
impor proibições não previstos na lei regulamentada.
b) O Poder Disciplinar não abrange as sanções impostas a particulares, não sujeitos à disciplina 
interna da Administração.
c)  O  Poder  Hierárquico  implica  também  no  dever  de  obediência,  salvo  quanto  às  ordens 
manifestamente ilegais.
d) Os Poderes da administração publica são irrenunciáveis.
e) O exercício do Poder de Policia é sempre discricionário.

06. A respeito do ato administrativo é certo afirmar:
a) A anulação pela própria administração depende de provocação interessado.
b) Pode ser revogado por razões de oportunidade e conveniência.
c) A revogação dos atos administrativos pode ser feita pelo Judiciário.
d) Os atos vinculados sempre podem ser revogados.
e) Os efeitos da revogação retroagem até a data da edição.



07. Ato administrativo complexo:
a) é aquele em que se praticam vários atos intermediários e autônomos, para a obtenção de um 
ato final e principal;
b) é o que resulta de vontade única de um órgão, mas, para se tornar exeqüível, depende de sua 
verificação por parte de outro órgão;
c) é o que resulta da manifestação de vontade de um único órgão, unipessoal ou colegiado;
d) é aquele impugnável em cada uma de suas fases;
e) é formado pela conjugação de vontade de mais de um órgão administrativo.

08. Após regular procedimento licitatório e celebrado o contrato, poderá ser alterado o objeto de 
contrato de prestação de serviços de limpeza, para serviço de vigilância, no caso de a contratada 
ser empresa especializada também em vigilância e o poder público alegar que o interesse público 
exige a alteração?
a) Sim, porque se trata de ato discricionário.
b) Sim, pelo poder da Administração de alteração unilateral dos contratos.
c) Não, porque se trata de serviço técnico especializado.
d) Não, pelo princípio da vinculação ao edital de licitação.

09. Os atos de improbidade administrativa não importarão:
a) a perda da função pública;
b) a cassação de direitos políticos;
c) a indisponibilidade dos bens;
d) o ressarcimento ao erário.

10.  Anote  a  alternativa  errada:  entre  os  contratos  administrativos,  sujeitos  ao  direito  público, 
incluem-se os de:
a) Concessão de serviço público;
b) Concessão de obra pública;
c) Obra pública;
d) Empréstimo feito pelo BNDES.

GABARITO

01. 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;”

02. A
Comentário: A remoção é o  deslocamento  do servidor,  a  pedido ou de ofício,  no âmbito do 
mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, entendendo-se por modalidades de remoção: de 
ofício, no interesse da Administração; a pedido, a critério da Administração e a pedido, para outra 
localidade, independentemente do interesse da Administração.
Assim, percebe-se que a remoção não foi criada com a finalidade de punição, sendo que, neste 
caso, a autoridade praticou o ato buscando um objetivo diverso do previsto em lei, ou seja, utilizou 
seu poder desviando-se do mandamento legal. 

03. B
Comentário: Considera-se poder de polícia a atividade da Administração Pública que, limitando 
ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em 
razão  de  interesse  público  concernente  à  segurança,  à  higiene,  à  ordem,  aos  costumes,  à 
disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de 
concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade 
e aos direitos individuais e coletivos. (Art. 78 do Código Tributário Nacional.)
Diante do exposto, a exigência da concessão de alvará de funcionamento ocorre no exercício do 
poder de polícia na limitação e condicionamento de atividade.

04. E
Comentário: Conhecida como “exceção do contrato não cumprido”, este princípio dispõe que se 
uma das partes não cumpre a sua obrigação, esta não pode exigir da outra parte o implemento 
das suas. Os contratos administrativos, em regra, não estão sujeitos a aplicação do exceptio non 
adimpleti contractus, ou seja, o contratado não pode, a princípio, deixar de cumprir sua obrigação 
alegando que a Administração deixou de cumprir as suas.

05. E
Comentário: O poder de polícia ora é discricionário, como autorização para portar arma de fogo, 
ora é vinculado, como no caso de concessão de alvará de construção.

06. B
Comentário: A súmula 473 do Supremo Tribunal Federal determina que: “A administração pode 
anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se 
originam direitos;  ou revogá-los,  por  motivo  de conveniência  ou oportunidade,  respeitados os 
direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”



07. E
Comentário: Atos administrativos complexos são aqueles que resultam da vontade de dois ou 
mais órgãos, sejam eles singulares ou colegiados, cuja vontade se funde para formar um ato 
único.

08. D
Comentário: Estabelecidas as regras da licitação, estas tornam-se inalteráveis durante todo o 
procedimento. Hely Lopes Meirelles diz que “o edital é a lei interna da licitação” e por isso vincula 
aos seus termos tanto os licitantes como a Administração Pública.

09. B
Comentário: Segundo a CF, no § 4º  do seu art.  37:  “Os atos de improbidade administrativa 
importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos 
bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação 
penal cabível.”.

10. D 
Comentário: Os  contratos  de  empréstimos  efetuados  pelo  BNDES  são  regidos  pelo  direito 
privado, não se sujeitando, por tanto, ao regime da Lei n.º 8.666/93.


