
Prova do concurso para a Polícia Militar do Distrito Federal se aproxima 
cada vez mais. Essa é a hora de intensificar os estudos e resolver muitos 
exercícios. Veja teste de Direito Administrativo com questões comentadas 
pelo professor Rodrigo Lélis, do curso Degrau Cultural

1  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

A. Principio da Motivação

B. Principio da Legalidade

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

D. Princípio da Indisponibilidade do Interesse Publico

E. Principio da Moralidade

2. 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

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

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

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

4.  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.



Letra E. 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.

5. 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

Letra D. 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.

6. 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.

Letra D. 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.

7.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.



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

8. 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. 

LETRA B. 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

9.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.

Letra C. 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. 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.

Letra C. 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.

11. Em relação á Administração Pública Brasileira marque a resposta correta:

a) As empresas públicas e as sociedades de economia mista federais se submetem a 
fiscalização do TCU, não obstante seus empregados estarem sujeito ao regime celetista.

b) As Empresas Públicas e Sociedades de economia mista pertencem a Administração 
direta..

c) As Sociedades de Economia Mista possuem personalidade jurídica de direito público

d) As Empresas Públicas possuem personalidade jurídica de direito público

e) As Sociedades de Economia Mista não se submetem a qualquer controle pela sua 
natureza independente

letra A. Tanto as empresas públicas quanto às sociedades de economia mista 
pertencem a administração pública indireta com personalidade jurídica de direito 
privado e submetidas a fiscalização do TCU.

12 . Em relação á Administração Pública Brasileira marque a resposta correta

a) Os órgãos da administração direta são dotados de personalidade jurídica 
própria, em virtude de competência que possuem para realização de suas 
funções.

b) O Amapá é um órgão da União e, por isso, é subordinado a Presidência da 
República.

c) A relação existente na administração direta orgânica é finalística

d) Os órgãos quanto à hierarquia se dividem em independentes, autônomos, 
superiores e subordinados.



e) Os órgãos possuem personalidade jurídica própria, objeto da descentralização 
administrativa.

Letra D. Os órgãos da administração direta não possuem personalidade jurídica 
própria. Além disso, entre Entes Federativos não existe subordinação.

13. Acerca do tema agentes públicos analise as assertivas abaixo e assinale a resposta 
correta

a) A diferença entre agentes delegados e credenciados está na assunção da 
responsabilidade

b) Os agentes delegados são servidores públicos

c) A qualidade de agente credenciado se adquire por nomeação

d) Os agentes delegados aão terceiros que realizam atividade concedidada, todavia 
isentos de qualquer responsabilidade

e) OS agentes credenciados são terceiros que realizam atividades assumindo a 
responsabilidade se houver prejuízo.

Letra A A semelhança entre agenmtes credenciados e delegados se dá no fato de 
ambos srem terceiriros. Entretanto, quanto à responsabilidade, os agentes delegados 
desenvolvem a atividade por conta e risco próprio enquanto que os credenciados 
realizam a atividade por conta e risco da Administração Pública

14. Acerca do tema agentes públicos analise as assertivas abaixo e assinale a resposta 
correta

A) Todos os agentes políticos adquirem essa qualidade por um processo democrático 
eleitoral

B) Não há diferença onmtológica entre agentes políticos e agentes administrativos

C) Agentes Administrativo não recebem remuneração

D) Agentes Honoríficos recebem remuneração

E) Agentes honoríficos exercem via de regra um dever cívico relevante

Letra E. Os agentes honoríficos se caracterizam pela temporariedade no exercício de 
função pública gratuita relevante, tais como mesários e jurados.

15. é correto afirmar:

a) Os atos de improbidade administrativa são sempre ilícitos penais



b) A ação de improbidade administrativa segue o rito sumário

c) São agentes públicos para fins de improbidade aqueles que se beneficiam direta ou 
indiretamente pelo ato independentemente de vínculo remuneratório

D) Violar princípio administrativo não configura ato de improbidade administrativa

e) A responsabilidade dos sucessores na improbidade administrativa não se limita ás 
forças da herança

Letra C. Os atos de improbidade se caracterizam por acarretar enriquecimento ilícito 
e/ou lesão ao Erário além da violação a princípios da administração pública. 

17. Relativamente às formas de provimento do servidor público, assinale a opção em que o 
servidor passa a exercer suas atribuições como excedente.

a) Reintegração

b) Readaptação

c) Recondução

d) Redistribuição

e) Reversão, no interesse da Administração

Letra B A readaptação que se impõe quando o servidor está acometido de uma limiatação 
física ou mental impõe que caso não haja cargo vago o servidor exerça a função como 
excedente

18 Quanto à acumulação de cargos público

a) Ao magistrado é vedado a cumulação

b) dois cargos técnicos

c) um cargo de professor e outro de provimento em comissão.

d) um cargo de provimento em comissão, de recrutamento amplo, e os proventos de servidor 
aposentado.

e) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas.

Letra E. A acumulação de cargos públicos é uma exceção, sendo permitida na forma descrita na 
assertiva correta.

19. Doutrinariamente, quanto à situação ou posição na estrutura administrativa, 
classificam-se os órgãos em 

A. autônomos e independentes 



B. simples e compostos. 

C. singulares e colegiados. 

D. diretos e indiretos. 

E. internos e externos

Letra A. Quanto ao posicionamento na escala hierárquica os órgãos são classificados 
em independente, autônomos, superiores e subalternos.

20. Quando a Administração Pública, diante da complexidade das atividades por ela 
desenvolvidas, distribui competências, no âmbito de sua própria estrutura, a fim de 
tornar mais ágil e eficiente a prestação dos serviços, ocorre a técnica administrativa 
intitulada 

A. descentralização. 

B. desconcentração. 

C. delegação. 

D. privatização. 

E. desburocratização. 

Letra B. A desconcentração é uma distribuição interna de competência, um 
desmembramento em órgãos.

24. A delegação de prestação de serviço público mediante concorrência e o ato de 
delegação precária de serviço público correspondem, respectivamente, a

 a) desconcentração e permissão. 

 b) permissão e desconcentração. 

 c) permissão e concessão. 

 d) concessão e permissão. 

 e) concessão e autorização.

Letra D. O enunciado descreve com propriedade as formas delegação de serviço 
público

27. O atributo que autoriza o Poder Público a editar atos administrativos obrigacionais 
que interferem na esfera jurídica dos administrados, independentemente da respectiva 
aquiescência, denomina-se:

a) Imperatividade.

b) Auto-executoriedade.

c) Coercibilidade.



d) Exigibilidade.

e) Presunção de veracidade.

Letra A. A imperatividade, poder extroverso, legitima a imposição da obrigação ao 
particular independentemente de sua concordância.

29. É incorreto afirmar:

a) Os preceitos da lei que regula o processo administrativo federal também se aplicam 
aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, quando no desempenho de 
função administrativa.

b) O processo administrativo não pode iniciar-se  a pedido de interessado

c) São capazes, para fins de processo administrativo, os maiores de dezoito anos, 
ressalvada previsão especial em ato normativo próprio .

d) É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que tenha 
interesse direto ou indireto na matéria;tenha participado ou venha a participar como 
perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, 
companheiro ou parente e afins até o terceiro grau;esteja litigando judicial ou 
administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro.

e) A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos 
administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Letra B O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido de interessado.

30 Ao exercer as prerrogativas funcionais inerentes ao seu cargo, o servidor público 

deverá

a)  exercer,  inclusive,  aquelas estranhas  ao seu cargo,  desde que esteja atuando no 

atendimento ao público.

b) exercê-las em plenitude e com intensidade.

c) exercê-las com moderação.

d) exercê-las enfaticamente quando estiver atuando no atendimento ao público.

e) exercê-las ao seu bel-prazer.

Letra C. O servidor público no exercício de usa atividades deve usar as prerrogativas 
sempre com base na razoabilidade, sem excesso, ou seja, de forma moderada

35. No que se refere à vacância de cargo público, é certo que:



a. esta não decorre da posse em outro cargo inacumulável.
b. a demissão de cargo em comissão é obrigatória quatro anos após o provimento.
c a exoneração de cargo efetivo poderá dar-se de ofício
d. a exoneração do cargo em comissão só é possível a pedido, e a demissão a juízo da 
autoridade.
e. é inconstitucional

Comentários: A única assertiva que apresenta texto correto é a C, afinal a exoneração 
pode ocorre de ofício ou a pedido. Exemplo: servidor que toma posse e não entra em 
exercício dentro dos 15 dias. 


