
DIREITO ADMINISTRATIVO

01. São atos administrativos normativos de atuação interna,  dado que se destinam a reger o 
funcionamento de órgãos colegiados e de corporações legislativas.
a) Regimentos
b) Instruções Normativas
c) Resoluções 
d) Deliberações 
e) Regulamentos

02. São ordens escritas e gerais a respeito do modo e forma de execução de determinado serviço 
público:
a) Circulares 
b) Avisos
c) Portarias
d) Instruções
e) Ordens de Serviço

03. É o ato administrativo discricionário e precário pelo qual o Poder Público torna possível ao 
pretendente  a  realização  de  certa  atividade,  serviço  ou  utilização  de  determinados  bens 
particulares ou públicos:
a) Licença
b) Autorização
c) Permissão 
d) Aprovação
e) Admissão

04. Dentre  as  alternativas  abaixo,  assinale  a  incorreta  em relação a  Administração  Direta  e 
Indireta:
a)  as  pessoas  jurídicas  que  integram a  Administração  indireta  da União,  dos  Estados  e  dos 
Municípios – autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista 
–  apresentam  três  pontos  em  comum:  criação  por  lei  específica,  personalidade  jurídica  e 
patrimônio próprio.
b) a autarquia, pessoa jurídica de Direito Privado, realiza um serviço destacado da Administração 
direta, exercendo, assim, atividades típicas da Administração Pública.
c)  a  empresa  pública,  pessoa  jurídica  de  Direito  Privado,  revestindo  qualquer  das  formas 
admitidas em Direito, com capital exclusivo da União, tem por finalidade a exploração de atividade 
econômica por força de contingência ou de conveniência administrativa.
d) a sociedade de economia mista, pessoa jurídica de Direito Privado, constituída sob a forma de 
sociedade anônima e sob o controle majoritário da União ou de outra entidade administrativa 
indireta, tem também por objetivo a exploração de atividade econômica, independentemente das 
circunstâncias que justificam a criação de empresa pública.
e) nenhuma delas.

05. São requisitos dados pela Constituição Federal às empresa públicas, sociedades de economia 
mista  e  respectivas  subsidiárias  que  explorem  atividade  econômica  de  produção  ou 
comercialização de bens ou prestação de serviços, exceto:
a) a lei estabelecerá o estatuto jurídico dessas entidades, dispondo sobra a função social e formas 
da fiscalização delas pelo Estado e pela sociedade.
b) a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas públicas, inclusive quanto aos direitos  e 
obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
c) licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da 



administração pública.
d) constituição e funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de 
acionistas minoritários.
e) nenhuma delas

GABARITO

01. A
Comentários: Como ato regulamentar interno, o regimento só se dirige aos que devem executar 
o serviço ou realizar a atividade funcional regimentada, sem obrigar aos particulares em geral.

02. D
Comentários: Por serem internas, as Instruções não alcançam os particulares nem lhes impõem 
conhecimento e observância.

03. B
Comentários:  Na Autorização, embora o pretendente satisfaça as exigências Administrativas, o 
Poder  Público  decide  discricionariamente  sobre  a  conveniência  ou  não  do  atendimento  da 
pretensão do interessado ou da cessação do ato autorizado.

04. B
Comentários:  Deste  modo,  na  conceituação  legal,  que  não  coincide  inteiramente  com  a 
doutrinária, a autarquia distingue-se dos demais entes da Administração indireta quanto à sua 
natureza  jurídica,  por  ser  pessoa  de  Direito  Público,  e  quanto  ao  seu  objeto,  por  exercitar 
atividades típicas da Administração Pública, enquanto as empresas públicas e as sociedades de 
economia mista são de Direito Privado e desempenham atividades atípicas.

05. B
Comentários: O regime jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia mista são 
o próprio das empresas privadas e não públicas.


