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Direito Administrativo 

 

 

Questão 1: FCC - AJ TRE AP/TRE AP/Judiciária/2011 

Assunto: Princípios da Administração Pública 

A conduta do agente público que se vale da publicidade oficial para realizar promoção pessoal atenta 

contra os seguintes princípios da Administração Pública: 

 a) razoabilidade e legalidade. 

 b) eficiência e publicidade. 

 c) publicidade e proporcionalidade. 

 d) motivação e eficiência. 

 e) impessoalidade e moralidade. 

 

 

Questão 2: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Princípios da Administração Pública 

Sobre os princípios básicos da Administração, considere: 

 

I. Exigência de que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento 

funcional. 

II. A atuação da Administração Pública deve sempre ser dirigida a todos os administrados em geral, 

sem discriminação de qualquer natureza. 

Essas afirmações referem-se, respectivamente, aos princípios da 

 a) eficiência e impessoalidade. 

 b) legalidade e impessoalidade. 

 c) eficiência e legalidade. 

 d) moralidade e eficiência. 

 e) impessoalidade e legalidade. 

 

 

Questão 3: FCC - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2013 
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Assunto: Princípios da Administração Pública 

A propósito dos princípios que informam a atuação da Administração pública tem-se que o princípio 

da 

 a) eficiência e o princípio da legalidade podem ser excludentes, razão pela qual cabe ao 

administrador a opção de escolha dentre eles, de acordo com o caso concreto. 

 b) tutela permite que a administração pública exerça, em algum grau e medida, controle sobre as 

autarquias que instituir, para garantia da observância de suas finalidades institucionais. 

 c) autotutela permite o controle dos atos praticados pelos entes que integram a administração 

indireta, inclusive consórcios públicos. 

 d) supremacia do interesse público e o princípio da legalidade podem ser excludentes, devendo, em 

eventual conflito, prevalecer o primeiro, por sobrepor-se a todos os demais. 

 

 

Questão 4: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2006 

Assunto: Princípios da Administração Pública 

Com relação aos princípios da Administração Pública, considere: 

I. Os órgãos da Administração Pública são estruturados de forma a proporcionar uma relação de 

coordenação e subordinação entre uns e outros, cada qual com atribuições definidas na lei. 

II. A Administração Pública direta fiscaliza as atividades dos referidos entes, com o fim de assegurar a 

observância de suas finalidades institucionais. 

As proposições acima mencionadas correspondem, respectivamente, aos princípios da 

 a) impessoalidade e autotutela. 

 b) especialidade e moralidade. 

 c) hierarquia e tutela. 

 d) legalidade e segurança jurídica. 

 e) eficiência e razoabilidade. 

 

 

Questão 5: FCC - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2003 

Assunto: Princípios da Administração Pública 

É expressão do princípio da legalidade, relativamente à atuação da Administração Pública, a 

 a) obrigação de o Administrador praticar apenas os atos que a lei expressamente determinar. 
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 b) vinculação do Administrador aos textos normativos infralegais, oriundos de autoridades 

superiores. 

 c) possibilidade de o Administrador praticar quaisquer atos que não sejam expressamente vedados 

pela lei. 

 d) necessidade de os atos administrativos com força de lei estarem em conformidade com as 

disposições constitucionais. 

 e) permissão para a prática de atos administrativos que sejam expressamente autorizados pela lei, 

ainda que mediante simples atribuição de competência. 

 

 

Questão 6: FCC - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2003 

Assunto: Princípios da Administração Pública 

Como possível corolário do princípio da impessoalidade, pode-se afirmar que 

 a) é vedado à autoridade administrativa identificar-se pessoalmente na prática de qualquer ato. 

 b) a nomeação e o provimento em cargo em comissão não poderão levar em consideração as 

características pessoais do nomeado. 

 c) deverá a Administração Pública evitar tratar desigualmente os administrados, na medida do 

possível, em razão de circunstâncias pessoais de cada um deles. 

 d) a Administração Pública não poderá identificar-se como tal na divulgação de obras e serviços 

públicos. 

 e) fica vedada a publicidade dos atos praticados pela Administração Pública. 

 

 

 

Questão 7: FCC - AJ TRF1/TRF 1/Judiciária/Execução de Mandados/2006 

Assunto: Princípios da Administração Pública 

No que tange aos princípios da Administração Pública, considere: 

I. Os atos e provimentos administrativos são imputáveis não ao agente que os pratica, mas ao órgão 

ou entidade da Administração Pública, que é o autor institucional do ato. 

II. A Constituição Federal exige, como condição para a aquisição da estabilidade, a avaliação especial 

de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. 
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As proposições citadas referem-se, respectivamente, aos princípios da 

 a) impessoalidade e eficiência. 

 b) hierarquia e finalidade pública. 

 c) impessoalidade e moralidade. 

 d) razoabilidade e eficiência. 

 e) eficiência e impessoalidade. 

 

 

Questão 8: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Assunto: Princípios da Administração Pública 

Os princípios da Administração Pública estabelecidos expressamente na Constituição Federal são 

 a) eficiência, razoabilidade, objetividade, indisponibilidade e finalidade. 

 b) capacidade, pessoalidade, razoabilidade, finalidade e publicidade. 

 c) moralidade, eficiência, razoabilidade, autotutela e disponibilidade. 

 d) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

 e) impessoalidade, capacidade, eficiência, autotutela e finalidade. 

 

 

Questão 9: FCC - AJ TRE RO/TRE RO/Judiciária/2013 

Assunto: Princípios da Administração Pública 

Determinado Município de Rondônia, em sua Lei Orgânica, proibiu a contratação de parentes, afins 

ou consanguíneos, do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e dos ocupantes de cargo em 

comissão ou função de confiança, bem como dos servidores e empregados públicos municipais, até 

seis meses após o fim do exercício das respectivas funções. Referida norma atende ao seguinte 

princípio da Administração pública: 

 a) Supremacia do Interesse Privado. 

 b) Impessoalidade. 

 c) Motivação. 

 d) Autotutela. 

 e) Publicidade. 
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Questão 10: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014 

Assunto: Princípios da Administração Pública 

O princípio da supremacia do interesse público informa a atuação da Administração pública 

 a)  subsidiariamente, se não houver lei disciplinando a matéria em questão, pois não se presta a 

orientar atividade interpretativa das normas jurídicas. 

 b)  alternativamente, tendo em vista que somente tem lugar quando não acudirem outros princípios 

expressos. 

 c)  de forma prevalente, posto que tem hierarquia superior aos demais princípios. 

 d)  de forma ampla e abrangente, na medida em que também orienta o legislador na elaboração da 

lei, devendo ser observado no momento da aplicação dos atos normativos. 

 e)  de forma absoluta diante das lacunas legislativas, tendo em vista que o interesse público sempre 

pretere o interesse privado, prescindindo da análise de outros princípios. 

 

 

Questão 11: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014 

Assunto: Princípios da Administração Pública 

Determinada empresa do ramo farmacêutico, responsável pela importação de importante fármaco 

necessário ao tratamento de grave doença, formulou pedido de retificação de sua declaração de 

importação, não obtendo resposta da Administração pública. Em razão disso, ingressou com ação na 

Justiça, obtendo ganho de causa. Em síntese, considerou o Judiciário que a Administração pública 

não pode se esquivar de dar um pronto retorno ao particular, sob pena inclusive de danos 

irreversíveis à própria população. O caso narrado evidencia violação ao princípio da 

 a) publicidade. 

 b) eficiência. 

 c) impessoalidade. 

 d) motivação. 

 e) proporcionalidade. 

 

 

Questão 12: FCC - AJ TRT16/TRT 16/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014 

Assunto: Princípios da Administração Pública 
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O Diretor Jurídico de uma autarquia estadual nomeou sua companheira, Cláudia, para o exercício de 

cargo em comissão na mesma entidade. O Presidente da autarquia, ao descobrir o episódio, 

determinou a imediata demissão de Cláudia, sob pena de caracterizar grave violação a um dos 

princípios básicos da Administração pública. Trata-se do princípio da 

 a) presunção de legitimidade. 

 b) publicidade. 

 c) motivação. 

 d) supremacia do interesse privado sobre o público. 

 e) impessoalidade. 

 

 

Questão 13: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014 

Assunto: Princípios da Administração Pública 

O princípio que traduz a ideia de que a Administração tem que tratar a todos os administrados sem 

discriminações, benéficas ou peculiares denomina-se princípio da 

 a) moralidade. 

 b) publicidade. 

 c) supremacia do interesse público. 

 d) impessoalidade. 

 e) responsabilidade. 

 

 

Questão 14: FCC - AJ TRE RR/TRE RR/Judiciária/2015 

Assunto: Princípios da Administração Pública 

O Supremo Tribunal Federal, em importante julgamento ocorrido no ano de 2011, julgou 

inconstitucional lei que vedava a realização de processo seletivo para o recrutamento de estagiários 

por órgãos e entidades do Poder Público do Distrito Federal. O aludido julgamento consolidou fiel 

observância, dentre outros, ao princípio da 

 a) segurança jurídica. 

 b) publicidade. 

 c) presunção de legitimidade. 

 d) motivação. 
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 e) impessoalidade. 

 

 

Questão 15: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Princípios da Administração Pública 

A atuação da Administração pública é informada por princípios, alguns inclusive com previsão 

constitucional expressa, que se alternam em graus de relevância de acordo com o caso concreto em 

análise. Do mesmo modo, a aplicação dos princípios na casuística pode se expressar de diversas 

formas e em variados momentos, ou seja, não há necessariamente idêntica manifestação da 

influência dos mesmos nas diferentes situações e atividades administrativas. Dessa forma, 

 a) à exceção do princípio da publicidade, que se expressa pela divulgação dos atos finais praticados, 

os demais princípios dependem de análise do caso concreto, para que se possa verificar se foram 

adequadamente observados. 

 b) o princípio da supremacia do interesse público pode ser considerado materialmente superior aos 

demais, pois para esses é parâmetro de aplicação, na medida em que a solução mais adequada é 

sempre aquela que o privilegia. 

 c) enquanto o princípio da eficiência se aplica no curso dos processos e atividades desenvolvidos pela 

Administração, os demais princípios destinam-se ao resultado e aos destinatários finais, não tendo 

aplicabilidade antes disso. 

 d) o princípio da publicidade não incide apenas para orientar a divulgação e a transparência dos atos 

finais, mas também permite aos administrados conhecer documentos e ter informações ao longo do 

processo de tomada de decisão. 

 e) o princípio da eficiência é aplicado em conjunto com o princípio da supremacia do interesse 

público, podendo excepcionar o princípio da indisponibilidade do interesse público sempre que 

represente solução mais benéfica para a gestão administrativa e o atingimento de resultados em 

favor dos administrados. 

 

 

Questão 16: FCC - Ass (MPE RS)/MPE RS/Direito/2008 

Assunto: Princípios da Administração Pública 

Considerando os princípios fundamentais da administração pública, analise: 
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I. Dever pelo qual o funcionário deve servir à Administração com honestidade, procedendo no 

exercício de suas funções sempre no intuito de realizar os interesses públicos, sem aproveitar os 

poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer. 

II. É resultante dos princípios basilares da legalidade e moralidade, como também é o melhor 

cumprimento dos fins da administração. 

As afirmações acima dizem respeito, tecnicamente, ao princípio da 

a) probidade administrativa, em ambos os casos. 

b) impessoalidade e da eficiência, respectivamente. 

c) legalidade e da finalidade, respectivamente. 

d) eficiência e probidade administrativa, respectivamente. 

e) finalidade, em ambos os casos. 

 

 

Questão 17: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/Execução de Mandados/2004 

Assunto: Atos administrativos 

Dentre outros, são considerados atributos e requisitos dos atos administrativos, respectivamente, a 

 a) presunção de veracidade e a finalidade; e o objeto e a imperatividade. 

 b) imperatividade e o sujeito; e o motivo e a competência. 

 c) competência e a auto-executoriedade; e a forma e a presunção de legitimidade. 

 d) tipicidade e a presunção de veracidade; e a finalidade e o objeto. 

 e) exigibilidade e o motivo; e o sujeito e a tipicidade. 

 

 

Questão 18: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto: Atos administrativos 

Os atos praticados por dirigentes de entidades autárquicas integrantes da Administração Pública 

 a) podem ser impugnados por meio de recurso dirigido ao Chefe do Executivo, independentemente 

de previsão legal, com base no princípio da hierarquia. 

 b) podem ser revistos, de ofício, pelo Ministério a que se encontra vinculada a entidade autárquica, 

em decorrência do princípio da tutela. 

 c) comportam revisão por autoridades da Administração centralizada nas hipóteses expressamente 

previstas em lei. 
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 d) não comportam qualquer espécie de controle administrativo, sendo passíveis de impugnação 

apenas pela via judicial. 

 e) uma vez aperfeiçoados, não mais podem ser revistos pela autoridade prolatora. 

 

 

Questão 19: FCC - AJ TRE AP/TRE AP/Judiciária/2011 

Assunto: Elementos, requisitos e pressupostos (atos administrativos) 

Analise as seguintes assertivas sobre os requisitos dos atos administrativos: 

I. O objeto do ato administrativo é o efeito jurídico imediato que o ato produz. 

II. Quando a Administração motiva o ato, mesmo que a lei não exija a motivação, ele só será válido, se 

os motivos forem verdadeiros. 

III. O requisito finalidade antecede à prática do ato. 

Está correto o que se afirma em 

 a) III, somente. 

 b) I e II, somente. 

 c) I e III, somente. 

 d) II e III, somente. 

 e) I, II e III. 

 

 

Questão 20: FCC - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/"Sem Especialidade"/2006 

Assunto: Elementos, requisitos e pressupostos (atos administrativos) 

Considere as assertivas a respeito da discricionariedade e vinculação dos atos administrativos: 

 

I. O ato administrativo de exoneração ex officio de funcionário nomeado para cargo de provimento 

em comissão possui motivo discricionário. 

II. Não é possível o controle judicial dos atos administrativos discricionários, uma vez que nesses atos 

a administração goza de ampla liberdade administrativa. 

III. Quando legalmente a ciência de determinado ato ao interessado puder ser dada por meio de 

publicação ou notificação direta, existirá discricionariedade quanto à forma do ato. 

É correto o que consta APENAS em 

 a) I e II. 



 

Primeira Fase  DPU 

 

 b) I e III. 

 c) II e III. 

 d) III. 

 e) II. 

 

 

Questão 21: FCC - AJ TRF3/TRF 3/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Assunto: Elementos, requisitos e pressupostos (atos administrativos) 

Willian, servidor público, teve anulado o ato de sua nomeação. Assim, deverá ele, se estiver de 

 a) má-fé, ficar isento da obrigação da devolução dos vencimentos percebidos ilegalmente, 

declarando-se, porém, inválidos todo e qualquer ato por ele praticado no desempenho de suas 

atribuições administrativas. 

 b) boa ou má-fé, repor parceladamente os vencimentos percebidos ilegalmente, declarando-se 

inválidos os atos por ele praticados no desempenho de suas atribuições funcionais, ainda que os 

destinatários de tais atos sejam terceiros em relação ao ato nulo. 

 c) boa-fé, ficar isento da obrigação da devolução dos vencimentos percebidos ilegalmente, 

declarando-se, porém, inválidos os atos por ele praticados no desempenho de suas atribuições 

funcionais, ainda que os destinatários de tais atos sejam terceiros em relação ao ato nulo. 

 d) má-fé, repor os vencimentos percebidos ilegalmente, mas permanecem válidos os atos por ele 

praticados no desempenho de suas atribuições funcionais, porque os destinatários de tais atos são 

terceiros em relação ao ato nulo. 

 e) boa ou má-fé, ficar isento da obrigação da devolução dos vencimentos percebidos ilegalmente, 

declarando-se, porém, inválidos todo e qualquer ato por ele praticado no desempenho de suas 

atribuições administrativas. 

 

 

Questão 22: FCC - AJ TRF1/TRF 1/Judiciária/Execução de Mandados/2006 

Assunto: Elementos, requisitos e pressupostos (atos administrativos) 

Com relação aos atos administrativos, analise as seguintes afirmativas: 

I. Enquanto não for decretada sua invalidade, o ato administrativo nulo pode ser executado em 

virtude da presunção de legitimidade. 
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II. O requisito da imperatividade não existe em todos os atos administrativos, mas apenas naqueles 

que impõem obrigações. 

III. A permissão é o ato administrativo bilateral, vinculado e precário, pelo qual a Administração 

Pública faculta ao particular a execução de determinado serviço público. 

IV. A auto-executoriedade permite que o ato administrativo seja posto em execução pela própria 

Administração Pública, sem necessidade de intervenção do Judiciário. 

 Está correto o que se afirma SOMENTE em 

 a) I e IV. 

 b) II e III. 

 c) III e IV. 

 d) I, II e III. 

 e) I, II e IV. 

 

 

Questão 23: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2011 

Assunto: Elementos, requisitos e pressupostos (atos administrativos) 

Considere a seguinte hipótese: a Administração Pública aplicou pena de suspensão a determinado 

servidor, quando, pela lei, era aplicável a sanção de repreensão. O fato narrado caracteriza 

 a) vício na finalidade do ato administrativo e acarretará sua revogação. 

 b) ato lícito, tendo em vista o poder discricionário da Administração Pública. 

 c) vício no objeto do ato administrativo e acarretará sua anulação. 

 d) vício no motivo do ato administrativo, porém não necessariamente constitui fundamento para sua 

invalidação. 

 e) mera irregularidade formal, não constituindo motivo para sua anulação. 

 

 

Questão 24: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Elementos, requisitos e pressupostos (atos administrativos) 

Dentre os requisitos de validade do ato administrativo, alguns são de cunho geral, facilmente 

identificáveis em todos os atos, outros nem tanto. A identificação de vícios nos elementos do ato 

administrativo pode ensejar diferentes consequências, pois há ilegalidades insuperáveis. A 

motivação do ato administrativo, por sua vez, 
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 a) constitui indispensável elemento do ato administrativo, pois se consubstancia nos fatos que 

ensejaram a prática do ato, representando verdadeira expressão dos princípios do contraditório e da 

ampla defesa, sendo obrigatória em todos os atos administrativos, em maior ou menor extensão. 

 b) distingue-se do motivo, embora com ele esteja relacionada, pois consiste na explicitação do 

motivo − pressuposto fático − e dos fundamentos da prática do ato, mas não constitui elemento do 

ato administrativo. 

 c) é exigível somente quando houver disposição expressa de lei, interferência direta na esfera de 

direitos dos administrados e quando se tratar da edição de atos administrativos decorrentes do 

poder normativo e regulamentar da Administração. 

 d) prepondera sobre o vício quanto ao motivo, tanto de inexistência, quanto de inadequação, sempre 

que a finalidade do ato, de interesse público, for atingida, independentemente de não ser o resultado 

pretendido com aquele ato. 

 e) tanto quanto a finalidade, enquadram-se como elementos discricionários do ato administrativo, 

porque cabe ao administrador atender genericamente a finalidade de interesse público e explicitar as 

razões que o levaram a tal, ainda que não seja exatamente o caminho e o resultado previstos na lei. 

 

 

Questão 25: FCC - AJ (TRE AM)/TRE AM/Judiciária/2010 

Assunto: Elementos, requisitos e pressupostos (atos administrativos) 

São critérios para a distribuição da competência, como requisito ou elemento do ato administrativo, 

dentre outros: 

 a)  delegação e avocação. 

 b)  conteúdo e objeto. 

 c)  matéria, forma e sujeito. 

 d)  tempo, território e matéria. 

 e)  grau hierárquico e conteúdo. 

 

 

Questão 26: FCC - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2010 

Assunto: Atributos ou características dos atos administrativos 

A qualidade do ato administrativo que permite à Administração executá-lo direta e imediatamente, 

sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário, é o atributo denominado 
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 a) imperatividade. 

 b) presunção de legitimidade. 

 c) tipicidade. 

 d) auto-executoriedade. 

 e) veracidade. 

 

 

Questão 27: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/2005 

Assunto: Atributos ou características dos atos administrativos 

Instruções: Para responder à questão, considere a seguinte situação: 

 

Para contratar, pelo regime da Lei no 8.666/93, a compra de materiais de escritório, no valor de R$ 

12.000,00, e uma obra no valor de R$ 20.000,00, uma sociedade de economia mista federal decide 

pela inexigibilidade de licitação por motivo do valor. Posteriormente, invocando nulidade nos 

contratos assim celebrados, a autoridade administrativa competente decide revogá-los de ofício. 

Todavia, alegando tratar-se de ato discricionário o ato de revogação, tal autoridade não o motiva. Em 

sua defesa, as empresas que haviam sido contratadas recorrem ao Presidente da República que, 

sendo autoridade hierarquicamente superior ao dirigente da sociedade de economia mista, poderia, 

em nome da imperatividade dos atos administrativos, reconsiderar a decisão de seu subordinado. 

Quanto ao emprego da noção de imperatividade dos atos administrativos na situação proposta, tal 

noção foi 

 a) adequadamente invocada. 

 b) inadequadamente invocada, sendo a auto-executoriedade o mecanismo que melhor se aplica à 

situação. 

 c) inadequadamente invocada, sendo a autotutela o mecanismo que melhor se aplica à situação. 

 d) inadequadamente invocada, sendo a presunção de veracidade o mecanismo que melhor se aplica à 

situação. 

 e) inadequadamente invocada, sendo a presunção de legalidade o mecanismo que melhor se aplica à 

situação. 

 

 

Questão 28: FCC - AJ TRF3/TRF 3/Judiciária/Execução de Mandados/2007 
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Assunto: Atributos ou características dos atos administrativos 

A vedação ao Poder Judiciário de decretar a nulidade de ato administrativo ex officio resulta de um 

dos atributos do ato administrativo. Esse atributo é a 

 a) presunção de legitimidade. 

 b) discricionariedade. 

 c) formalidade. 

 d) imperatividade. 

 e) auto-executoriedade. 

 

 

Questão 29: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Assunto: Atributos ou características dos atos administrativos 

Dentre os atributos do ato administrativo, é correto indicar: 

 a) disponibilidade; exigibilidade; impessoalidade e autoexecutoriedade. 

 b) indisponibilidade; capacidade do agente; imperatividade e discricionariedade. 

 c) presunção de legitimidade; imperatividade; exigibilidade e auto-executoriedade. 

 d) objetividade; discricionariedade; presunção de legitimidade e inexigibilidade. 

 e) irrevogabilidade; presunção de legitimidade; formalidade e publicidade. 

 

 

Questão 30: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Assunto: Atributos ou características dos atos administrativos 

Quanto à presunção de legitimidade do ato administrativo, afirma-se que é 

 a) relativa. 

 b) absoluta. 

 c) totalitária. 

 d) permanente. 

 e) incontestável. 

 

 

Questão 31: FCC - AJ TRF5/TRF 5/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Atributos ou características dos atos administrativos 
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Constitui atributo dos atos administrativos: 

 a) Presunção de legitimidade, o que afasta possibilidade de apreciação judicial, salvo para os atos 

vinculados. 

 b) Autoexecutoriedade, que autoriza a Administração a colocar o ato em execução, empregando 

meios diretos e indiretos de coerção, na forma prevista em lei. 

 c) Exigibilidade,que autoriza a Administração a utilizar meios coercitivos para o seu cumprimento 

nos termos da lei, sempre com a intervenção do Poder Judiciário. 

 d) Tipicidade, que impede a Administração de praticar atos de natureza discricionária. 

 e) Presunção de veracidade, que afasta a possibilidade de revogação, salvo por vício de legalidade. 

 

 

Questão 32: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto: Atributos ou características dos atos administrativos 

Considere as seguintes assertivas concernentes ao tema discricionariedade e vinculação dos atos 

administrativos: 

 

I. A fonte da discricionariedade é a própria lei; aquela só existe nos espaços deixados por esta. 

II. No poder vinculado, o particular não tem direito subjetivo de exigir da autoridade a edição de 

determinado ato administrativo. 

III. A discricionariedade nunca é total, já que alguns aspectos são sempre vinculados à lei. 

IV. Na discricionariedade, a Administração Pública não tem possibilidade de escolher entre atuar ou 

não. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a)  I, II e III. 

 b)  I e III. 

 c)  I e IV. 

 d)  II, III e IV. 

 e)  II e IV. 

 

 

Questão 33: FCC - AJ TRT18/TRT 18/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Atributos ou características dos atos administrativos 
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Pode-se conceituar os atos administrativos como manifestações de vontade do Estado, as quais são 

dotadas de alguns atributos. Dentre eles, destaca-se a presunção de legitimidade e veracidade, que 

 a) significa a presunção absoluta de conformidade com a lei, dependendo de decisão judicial para 

eventual desfazimento. 

 b) consiste na presunção de que o ato praticado está conforme a lei e de que os fatos atestados pela 

Administração são verdadeiros, admitindo, no entanto, prova em contrário. 

 c) significa uma derivação do princípio da legalidade, na medida em que os atos praticados pela 

Administração possuem força de lei, podendo instituir direitos e obrigações aos administrados. 

 d) consiste na necessidade de que sejam confirmados pelo poder judiciário quando veicularem a 

produção de efeitos limitadores de direitos dos administrados. 

 e) significa que os atos administrativos se impõem a terceiros, mesmo que esses não concordem, 

podendo a Administração adotar medidas coercitivas diretas e concretas para fazer valer sua 

decisão. 

 

 

Questão 34: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Atributos ou características dos atos administrativos 

Os atos emanados no exercício da função administrativa possuem atributos que os distinguem dos 

demais atos jurídicos. Nesse sentido, a Administração edita atos que constituem terceiros em 

obrigações, independentemente da vontade destes. Referido atributo é chamado de 

 a) imperatividade, que após a constitucionalização do direito administrativo, que mitigou o poder 

extroverso da Administração, exige para produção de efeitos a participação do Poder Judiciário. 

 b) imperatividade, que não está presente em todos os atos emanados pela Administração, mas 

apenas naqueles que impõem obrigações. 

 c) autoexecutoriedade que está presente em todos os atos emanados pela Administração, em razão 

do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. 

 d) autoexecutoriedade, que não está presente em todos os atos emanados pela Administração, mas 

apenas nos que conferem direitos aos administrados, como, por exemplo, as licenças e autorizações. 

 e) presunção de legitimidade ou de veracidade, que encontra seu fundamento último na submissão 

da Administração ao princípio da legalidade, o qual autoriza a produção de efeitos sem a participação 

do Poder Judiciário. 
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Questão 35: FCC - AJ TRE RS/TRE RS/Judiciária/2010 

Assunto: Classificação dos atos administrativos 

NÃO se inclui entre os atos normativos emanados do Poder Executivo: 

 a) os regimentos. 

 b) os decretos regulamentares. 

 c) as circulares. 

 d) as resoluções. 

 e) as portarias de conteúdo geral. 

 

 

Questão 36: FCC - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/2004 

Assunto: Classificação dos atos administrativos 

Os atos administrativos normativos emanados de autoridades outras que não os Chefes do Poder 

Executivo, a exemplo dos Presidentes de Tribunais, órgãos legislativos e colegiados administrativos, 

para disciplinar matéria de suas competências específicas, denominam-se 

 a) deliberações. 

 b) resoluções. 

 c) decretos. 

 d) regulamentos. 

 e) regimentos. 

 

 

Questão 37: FCC - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/"Sem Especialidade"/2006 

Assunto: Classificação dos atos administrativos 

Com relação às espécies de atos administrativos, são considerados atos administrativos enunciativos 

a 

 a) certidão e o parecer. 

 b) permissão e a autorização. 

 c) licença e a aprovação. 

 d) circular e a portaria. 

 e) dispensa e o visto. 
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Questão 38: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Classificação dos atos administrativos 

Atos normativos são 

 a) aqueles editados em situações nas quais uma determinada pretensão do particular coincide com a 

manifestação de vontade da Administração. 

 b) atos administrativos internos, endereçados aos servidores públicos, que veiculam determinações 

atinentes ao adequado desempenho de suas funções. 

 c) os que contêm comandos gerais e abstratos aplicáveis a todos os administrados que se enquadrem 

nas situações nele previstas. 

 d) atos que não contêm uma manifestação de vontade da Administração. 

 e) aqueles pelos quais a Administração pode impor diretamente sanções a seus servidores ou aos 

administrados em geral. 

 

 

Questão 39: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Classificação dos atos administrativos 

Sobre as espécies do ato administrativo, considere: 

 

I. Licença é ato administrativo vinculado por meio do qual a Administração confere ao interessado 

consentimento para o desempenho de certa atividade. 

II. Permissão é ato administrativo vinculado e definitivo, pelo qual a Administração consente que o 

particular execute serviço de utilidade pública ou utilize privativamente bem público. 

III. Autorização é ato administrativo pelo qual a Administração consente que o particular exerça 

atividade ou utilize bem público no seu próprio interesse. 

É correto o que consta APENAS em 

 a) I e II. 

 b) I e III. 

 c) I, II e III. 

 d) II. 

 e) II e III. 
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Questão 40: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Classificação dos atos administrativos 

O ato administrativo, tão logo perfeito, desencadeia a obrigatoriedade de respeito por todos. A isso a 

doutrina denomina de 

 a) auto-executoriedade, que pode ser utilizada a critério do administrador, sem necessidade de 

qualquer ato normativo ou reclamo administrativo. 

 b) exigibilidade, sendo que esse atributo está presente em todas as modalidades de ato. 

 c) poder extroverso, mas essa possibilidade não aparece nos atos ampliativos de direito e também 

nos atos certificatórios. 

 d) poder de polícia administrativa, abrangendo as polícias judiciária e legislativa, no sentido de 

limitar a ocorrência do abuso de direito. 

 e) presunção juris tantum, que não se inverte mesmo quando contestado em juízo ou fora dele, 

inclusive na esfera administrativa. 

 

 

Questão 41: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Classificação dos atos administrativos 

Em matéria de discricionariedade e vinculação, considere as assertivas: 

  

I. O ato discricionário pode existir diante de conceitos teoréticos ou unissignificativos. 

II. O ato vinculado não pode ser praticado quando esteja o administrador diante de conceitos 

unissignificativos, de conceitos teoréticos. 

III. A discricionariedade está alojada nos conceitos pragmáticos, conceitos empíricos e, portanto, que 

não prescindem de valoração. 

IV. Os conceitos teoréticos, conceitos unissignificativos proporcionariam vinculação completa, 

enquanto os pragmáticos poderiam levar à discricionariedade. 

Conclui-se serem corretas APENAS 

 a) I e II. 

 b) I, II e IV. 

 c) I, III e IV. 
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 d) II e III. 

 e) III e IV. 

 

 

Questão 42: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/Execução de Mandados/2006 

Assunto: Classificação dos atos administrativos 

A licença é um ato administrativo 

 a) unilateral e vinculado, pelo qual a Administração Pública faculta àquele que preencha os 

requisitos legais o exercício de uma atividade. 

 b) unilateral e discricionário, por meio do qual a Administração faculta ao particular o uso privativo 

de bem público, a título precário. 

 c) bilateral e discricionário, pelo qual o órgão competente exerce o controle a posteriori desse ato 

complexo. 

 d) unilateral, vinculado e precário, pelo qual os órgãos consultivos da Administração emitem opinião 

sobre assuntos técnicos ou jurídicos. 

 e) bilateral e vinculado, por meio do qual a Administração Pública reconhece a legalidade desse ato 

jurídico. 

 

 

Questão 43: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/Execução de Mandados/2006 

Assunto: Classificação dos atos administrativos 

Em matéria de classificação dos atos administrativos, considere: 

 

I. O ato imperfeito é o que está sujeito a condição ou termo para que comece a produzir seus efeitos. 

II. O ato consumado encontra-se em condições de produzir efeitos jurídicos, posto que já completou 

integralmente seu ciclo de formação. 

III. Os atos de império são todos aqueles que a Administração Pública pratica usando de sua 

supremacia sobre o administrado ou servidor e lhes impõe obrigatório atendimento. 

IV. Atos complexos são os que resultam da manifestação de dois ou mais órgãos, sejam eles 

singulares ou colegiados, cuja vontade se funde para formar um ato único. 

 

É correto APENAS o que consta em 
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 a) I e III. 

 b) III e IV. 

 c) II e IV. 

 d) I, II e IV. 

 e) I, II e III. 

 

 

Questão 44: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Assunto: Classificação dos atos administrativos 

Quanto à espécie, os atos administrativos classificam-se em 

 a) preferenciais e secundários. 

 b) normais e anormais. 

 c) regulares e irregulares. 

 d) ordinários e extraordinários. 

 e) típicos e atípicos. 

 

 

Questão 45: FCC - Of Just (TJ PE)/TJ PE/Judiciária e Administrativa/2012 

Assunto: Classificação dos atos administrativos 

Analise em conformidade com a classificação dos atos administrativos : 

 

I. Atos de rotina interna sem caráter decisório, sem caráter vinculante e sem forma especial, 

geralmente praticados por servidores subalternos, sem competência decisória. Destinam-se a dar 

andamento aos processos que tramitam pelas repartições públicas. 

II. Atos que se dirigem a destinatários certos, criando-lhes situação jurídica particular, podendo 

abranger um ou vários sujeitos, desde que sejam individualizados. 

III. Atos que alcançam os administrados, os contratantes e, em certos casos, os próprios servidores 

provendo sobre seus direitos, obrigações, negócios ou conduta perante a Administração. 

Tais situações dizem respeito, respectivamente, aos atos 

 a) internos, de expediente e gerais. 

 b) gerais, individuais ou especiais e de expediente. 

 c) de expediente, individuais ou especiais e externos ou de efeitos externos. 
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 d) de gestão, externos ou de efeitos externos e individuais. 

 e) de expediente, gerais e internos. 

 

 

Questão 46: FCC - AJ TRE RR/TRE RR/Judiciária/2015 

Assunto: Classificação dos atos administrativos 

Henrique, servidor público e chefe de determinada repartição pública, publicou portaria na qual 

foram expedidas determinações especiais a seus subordinados. No que concerne à classificação dos 

atos administrativos, a portaria constitui ato administrativo 

 a) punitivo. 

 b) normativo. 

 c) enunciativo. 

 d) ordinatório. 

 e) negocial. 

 

 

Questão 47: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Mérito Administrativo 

O juízo de conveniência e oportunidade, presente no ato discricionário, compreende o mérito 

administrativo, 

 a) ficando o agente público sujeito aos termos da lei quanto às condições e ao momento da prática do 

ato. 

 b) ficando ao arbítrio do agente público a prática do ato. 

 c) mas o agente público deve obedecer a todos os elementos estabelecidos na lei para a prática do 

ato. 

 d) mas não afasta a necessidade de submissão do agente público ao princípio da legalidade e ao 

atendimento do interesse público. 

 e) ficando ao talante do agente público a conduta quanto à finalidade da norma. 

 

 

Questão 48: FCC - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 
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Assunto: Desfazimento do ato administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, 

Contraposição) 

A revogação de um ato administrativo válido e eficaz é 

 a) inconstitucional, em face do princípio da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito. 

 b) possível apenas por decisão judicial e desde que não decorrido o prazo decadencial. 

 c) possível, por ato motivado da Administração ou por decisão judicial, ressalvados os direitos 

adquiridos. 

 d) lícita, apenas se comprovada a superveniência de circunstância de fato ou de direito que enseje 

vício de legalidade. 

 e) prerrogativa da Administração, fundada em razões de conveniência e oportunidade, respeitados 

os direitos adquiridos. 

 

 

Questão 49: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Desfazimento do ato administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, 

Contraposição) 

No que se refere à invalidação do ato administrativo, é INCORRETO afirmar que 

 a) o ato anulatório só atinge atos válidos, porque quando se trata de atos inválidos está presente 

outra categoria, ou seja, a revogação. 

 b) a invalidação deve ocorrer, em princípio, sempre que haja vício no ato administrativo. 

 c) há hipóteses em que situações passadas não podem ser reconstituídas por obstáculos de outras 

normas jurídicas, não alcançando efeitos já consumados. 

 d) havendo consolidação pelo decurso do tempo, de atos surgidos como viciados, fica a invalidação 

obstada. 

 e) embora existente ato inválido, se tal ato não tiver contaminado novas relações jurídicas surgidas, à 

invalidação não se deve proceder. 

 

 

Questão 50: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2006 

Assunto: Desfazimento do ato administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, 

Contraposição) 

É correto afirmar que os atos administrativos 
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 a) vinculados podem ser revogados com efeitos ex tunc. 

 b) que exauriram seus efeitos não podem ser revogados. 

 c) que geram direitos adquiridos podem ser revogados a qualquer momento. 

 d) podem ser anulados com efeitos ex nunc, desde que sejam discricionários. 

 e) discricionários, de regra, podem ser revogados administrativamente ou pelo Poder Judiciário. 

 

 

Questão 51: FCC - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2003 

Assunto: Desfazimento do ato administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, 

Contraposição) 

Ao analisar a validade de um ato administrativo discricionário, um juiz percebe que seus requisitos 

legais estão presentes. Contudo, verifica que a medida tomada pelo Administrador viola o princípio 

da proporcionalidade e que o mesmo efeito poderá ser obtido mediante medida menos gravosa para 

o particular. Nessa hipótese, o juiz 

 a) não poderá anular, mas poderá revogar o ato administrativo, por ser discricionário. 

 b) poderá anular o ato administrativo, em razão de vício de forma. 

 c) poderá revogar o ato administrativo, por discordar dos motivos de conveniência e oportunidade 

invocados pelo Administrador. 

 d) poderá anular o ato administrativo, ou as medidas excessivas desproporcionais. 

 e) não poderá anular nem revogar o ato administrativo, pois não cabe ao Judiciário analisar ato 

discricionário. 

 

 

Questão 52: FCC - AJ TRF1/TRF 1/Judiciária/Execução de Mandados/2006 

Assunto: Desfazimento do ato administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, 

Contraposição) 

A autoridade administrativa responsável pela aplicação de penalidades disciplinares, advertiu 

determinado subordinado, alegando, para tanto, que este recusou fé a documentos públicos. 

Entretanto, constatou-se que a matéria de fato em que se fundamentou a sanção era  materialmente 

inexistente. Em virtude da situação apresentada, o ato de punição poderá ser 

 a) invalidado em virtude de vício quanto à forma. 

 b) anulado em razão de ilegalidade do objeto, com efeitos ex nunc. 
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 c) revogado por razões de ilegalidade. 

 d) declarado inexistente por motivo de conveniência e oportunidade. 

 e) declarado nulo por vício quanto aos motivos. 

 

 

Questão 53: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Judiciária/Execução de Mandados/2007 

Assunto: Desfazimento do ato administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, 

Contraposição) 

É certo que, estando o ato administrativo eivado de nulidade porque contrário à lei, ele 

 a) não pode ser invalidado. 

 b) só pode ser invalidado pelo Poder Judiciário. 

 c) só pode ser invalidado por lei. 

 d) só pode ser invalidado pelo Poder Judiciário ou pelo Poder Legislativo. 

 e) pode ser invalidado pela própria Administração. 

 

 

Questão 54: FCC - AJ TRF5/TRF 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Desfazimento do ato administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, 

Contraposição) 

Determinada autoridade pública praticou ato discricionário, concedendo permissão de uso de bem 

público a particular, apresentando como motivo para a permissão a não utilidade do bem para o 

serviço público e os altos custos para a vigilância do mesmo, necessária para evitar invasões. 

Posteriormente, constatou-se que a referida autoridade já tinha conhecimento, quando concedeu a 

permissão, de solicitação de órgão administrativo para instalar-se no imóvel e dar-lhe, assim, 

destinação pública. 

Diante dessa situação, 

 a) o ato deverá ser revisto administrativamente, pois, em se tratando de ato discricionário, é 

afastada a apreciação pelo Poder Judiciário. 

 b) é cabível a invalidação do ato pela própria Administração e também judicialmente, aplicando-se, 

neste caso, a teoria dos motivos determinantes. 

 c) o ato deverá ser revogado administrativamente, em face de ilegalidade consistente no desvio de 

finalidade, respeitados os direitos adquiridos. 
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 d) o ato somente poderá ser invalidado judicialmente, eis que evidenciado vício de legalidade, 

retroagindo os efeitos da invalidação ao momento da edição do ato. 

 e) o ato não é passível de anulação, mas apenas de revogação, operada pela própria Administração 

ou pelo Poder Judiciário, por vício de motivação. 

 

 

Questão 55: FCC - AJ TRE RO/TRE RO/Judiciária/2013 

Assunto: Desfazimento do ato administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, 

Contraposição) 

Sebastião, servidor público, pratica ato administrativo discricionário. No entanto, após a prática do 

ato, que, ressalte-se, é válido e em total consonância com o ordenamento jurídico, decide revogá-lo 

por razões de conveniência e oportunidade. Está correto afirmar que 

 a) Sebastião deveria ter anulado o ato e não se utilizado do instituto da revogação. 

 b) a revogação não se dá por razões de conveniência e oportunidade, mas sim, por vício contido no 

ato. 

 c) inexiste ato administrativo discricionário, sob pena de uma atuação arbitrária da Administração 

pública. 

 d) o ato administrativo discricionário comporta tanto revogação quanto anulação, esta última desde 

que haja ilegalidade no mesmo. 

 e) o ato administrativo discricionário não admite ser retirado do mundo jurídico, isto é, não comporta 

revogação, nem anulação. 

 

 

Questão 56: FCC - AJ TRF3/TRF 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014 

Assunto: Desfazimento do ato administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, 

Contraposição) 

O agente competente de um órgão público emitiu determinada licença requerida por um particular. 

Posteriormente, no mesmo exercício, em regular correição na repartição, identificou-se que o agente 

não observou que não foi preenchido um dos requisitos legais para aquela emissão. Em razão disso, a 

autoridade competente, sem prejuízo de outras possibilidades aqui não cotejadas, 

 a)  poderá revogar a licença concedida, instaurando processo administrativo com observância da 

ampla defesa e do contraditório. 
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 b) não poderá anular a licença emitida, em razão do direito adquirido do particular beneficiado com o 

ato. 

 c) não poderá anular a licença emitida, tendo em vista que se trata de ato administrativo cujos efeitos 

já foram exauridos, não havendo motivação para a revisão do mesmo. 

 d) deverá anular a licença emitida, diante da ilegalidade verificada, garantindo, para tanto, a 

observância, em regular processo administrativo, do contraditório e da ampla defesa. 

 e) deverá ajuizar medida judicial cautelar para suspender a licença concedida e pleitear a anulação 

posterior em ação judicial autônoma. 

 

 

 

Questão 57: FCC - Ana (MPE SE)/MPE SE/Direito/2013 

Assunto: Desfazimento do ato administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, 

Contraposição) 

Considere o trecho do julgado do Supremo Tribunal Federal abaixo transcrito, que descreve situação 

na qual foi constatado que o ato administrativo foi praticado atendendo à finalidade contrária ao 

interesse público, buscando favorecimento pessoal. 

 

MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEPOTISMO CRUZADO. 

ORDEM DENEGADA. Reconhecida a competência do Tribunal de Contas da União para a verificação 

da legalidade do ato praticado pelo impetrante, nos termos dos Arts. 71, VIII e IX da Constituição 

Federal. Procedimento instaurado no TCU a partir de encaminhamento de autos de procedimento 

administrativo concluído pelo Ministério Público Federal no Estado do Espírito Santo. No mérito, 

configurada a prática de nepotismo cruzado, tendo em vista que a assessora nomeada pelo 

impetrante para exercer o cargo em comissão no Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região, 

sediado em Vitória-ES, é nora do magistrado que nomeou a esposa do impetrante para cargo em 

comissão no Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, sediado no Rio de Janeiro-RJ. A nomeação 

para cargo de assessor do impetrante é ato formalmente lícito. Contudo, no momento em que é 

apurada a finalidade contrária ao interesse público, qual seja a troca de favores entre os membros do 

judiciário, o ato deve ser invalidado, por violação ao princípio da moralidade administrativa e por 

estar caracterizado a sua ilegalidade, por desvio de finalidade. Ordem negada. Decisão unânime. [...] 

(STF, 2a Turma; MS 24020/DF; Rel.Min. Joaquim Barbosa. Julgamento: 06/03/2012; v.u) 
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Em hipóteses que tais, a Administração, 

 a) tem a faculdade de revogar o ato de nomeação, no exercício da autotutela. 

 b) tem o dever de recorrer ao judiciário para revogar o ato de nomeação, vedado, na hipótese, o 

exercício da autotutela. 

 c) tem o poder-dever de invalidar o ato de nomeação, que, no caso, está eivado do vício de legalidade, 

no exercício da autotutela. 

 d) deve recorrer ao judiciário para invalidar o ato de nomeação, vedado, na hipótese, o exercício da 

autotu tela. 

 e) pode revogar ou invalidar o ato de nomeação, no exercício da autotutela. 

 

 

 

Questão 58: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Desfazimento do ato administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, 

Contraposição) 

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, o que não impede, 

contudo, que a Administração, utilizando-se de seu poder de revisão dos próprios atos, proceda à 

anulação ou revogação dos mesmos, com variada margem de liberdade de decisão. No caso dos atos 

passíveis de revogação existe, no mais das vezes, maior grau de discricionariedade, sem que se 

prescinda de consistente motivação e interesse público para a tomada de decisão. No caso de vícios 

que ensejam a anulação, a Administração pública possui, em regra, menor discricionariedade, o que 

não lhe dispensa da observância de certas formalidades e garantias para proferir a decisão final. 

Dentre essas limitações ou formalidades a que está adstrita a Administração pública para a anulação 

de seus atos administrativos, destaca-se a 

 a) obrigatoriedade de submissão à prévia decisão judicial para anulação de atos administrativos dos 

quais já tenham decorridos efeitos concretos e que venham a representar possível diminuição 

patrimonial para o administrado. 

 b) necessidade de comunicação de servidores ativos ou inativos sobre redução de remuneração 

levada à efeito em seus vencimentos, decorrente da alteração da forma de cálculo de gratificação, 

não sendo obrigatório prévia garantia de contraditório e ampla defesa, em face da indisponibilidade e 

da supremacia do interesse público. 
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 c) possibilidade de anulação de atos administrativos cujos efeitos se exauriram, instaurando-se, 

contudo, processo administrativo para reconstituição do status quo ante, com observância de 

contraditório e ampla defesa para o caso de haver impacto financeiro para o administrado. 

 d) necessidade de instauração de processo administrativo para as hipóteses de anulação de ato 

administrativo que tenha repercutido na esfera de interesses individuais, para que o administrado 

possa exercer a garantia do contraditório e da ampla defesa. 

 e) submissão obrigatória do processo anulatório à prévia manifestação do Tribunal de Contas 

competente, como órgão externo de controle do Executivo, que tutelará os interesses do 

administrado para que esse tenha preservados seus direitos. 

 

 

 

Questão 59: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador/2015 

Assunto: Desfazimento do ato administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, 

Contraposição) 

Determinado Município licitou a contratação de obras de construção de ciclovias integradas ao 

sistema viário existente. O processo de licitação tramitou regularmente, mas antes da formalização 

do contrato, a Administração revisou os planos e projetos para aquele ano e concluiu que a receita 

estimada não seria concretizada, de modo que seria necessário optar entre a construção de duas 

unidades hospitalares e as obras para construção da ciclovia. Ponderadas as razões e os aspectos 

técnicos, entendeu a Administração por manter o projeto das unidades hospitalares. Diante do 

cenário posto, considerando que o processo de contratação da ciclovia estava tramitando 

regularmente, nos termos da lei, a Administração, independentemente da fase do processo de 

licitação, que para a presente análise deve ser considerada somente como ato administrativo, para 

que esta teoria seja aplicada, 

 a) deve anular o ato, tendo em vista que há vício em relação ao objeto, na medida em que não havia 

fundamento legal para a contratação pretendida. 

 b) pode revogar o ato, por razões de oportunidade e conveniência fundadas no interesse público, 

retroagindo seus efeitos para o início do processo, deixando o ato revogado de produzir qualquer 

efeito. 
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 c) pode revogar o ato, demonstradas as razões de interesse público que nortearam o juízo 

discricionário, não havendo efeitos retroativos, uma vez que não estavam presentes vícios de 

legalidade. 

 d) pode anular o ato a qualquer tempo, tendo em vista que a Administração pública está a agir de 

boa-fé, critério relevante para indicar o cabimento de indenização em favor do administrado. 

 e) deve revogar o ato, tendo em vista que tanto a anulação quanto a revogação são poderes-deveres 

da Administração pública, que não pode deles dispor, permitindo que um ato viciado continue a 

produzir efeitos. 

 

 

 

Questão 60: FCC - AJ TRE AP/TRE AP/Judiciária/2015 

Assunto: Desfazimento do ato administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, 

Contraposição) 

Joelma, servidora pública do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, praticou ato administrativo com 

vício de motivo. Francisco, particular e atingido pelo ato, pleiteou sua anulação perante o Poder 

Judiciário. No caso narrado, é 

 a) cabível a convalidação do ato, que pode ser feita pela própria Administração pública ou pelo Poder 

Judiciário. 

 b) vedada a anulação pelo Judiciário, vez que o motivo circunda-se na esfera da discricionariedade 

do ato, cabendo apenas à Administração pública anulá-lo. 

 c) vedada a anulação, já que o vício de motivo comporta a revogação do ato administrativo, por se 

tratar de mérito do ato (razões de conveniência e oportunidade). 

 d) cabível a anulação, que pode ser feita pelo Poder Judiciário, ou pela própria Administração 

pública. 

 e) cabível a convalidação do ato, que pode ser feita apenas pela Administração pública. 

 

 

 

Questão 61: FCC - AJ TRE SE/TRE SE/Judiciária/2015 

Assunto: Desfazimento do ato administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, 

Contraposição) 
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A revogação dos atos administrativos 

 a)  destina-se a atos válidos. 

 b)  atinge atos discricionários e vinculados. 

 c)  compete ao administrador público e ao Judiciário. 

 d)  é ato discricionário, podendo, excepcionalmente, classificar-se como ato vinculado. 

 e)  tem efeitos retroativos. 

 

 

Questão 62: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2016 

Assunto: Desfazimento do ato administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, 

Contraposição) 

Sobre o ato administrativo, considere: 

I. O ato administrativo nulo não comporta revogação. 

II. O ato administrativo com vício de competência poderá, em determinadas hipóteses, ser 

convalidado. 

III. Em regra, a anulação do ato administrativo ocorre com efeito ex nunc. 

IV. A anulação do ato administrativo, quando feita pela Administração pública, independe de 

provocação do interessado. 

 Está correto o que se afirma em 

 a)  I, II e IV, apenas. 

 b)  I, II, III e IV. 

 c)  I e IV, apenas. 

 d)  III, apenas. 

 e)  II, apenas. 

 

 

Questão 63: FCC - Ana (PGE MT)/PGE MT/Bacharel em Direito/2016 

Assunto: Desfazimento do ato administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, 

Contraposição) 

Órgão competente da Administração pública do Estado do Mato Grosso outorga licença a empresa 

do setor privado. Sete anos depois, constata vício insanável de legalidade no ato administrativo de 

licença. Deveras, verifica que o mesmo foi efetuado ilegalmente e de maneira insanável, por falha da 
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própria Administração pública, sem que a empresa tenha agido de má-fé ou de qualquer modo 

concorrido para tanto. Nessas circunstâncias, compete ao órgão da Administração mato-grossense 

 a)  manter o seu próprio ato de licença, com base na boa-fé da empresa favorecida que, assim, não 

pode ser prejudicada por anulação de ato do qual lhe tenham decorrido efeitos favoráveis. 

 b)  anular seu próprio ato de licença, observado que não houve o transcurso do prazo decadencial de 

10 anos para a Administração pública estadual anular seus próprios atos, sendo dispensáveis a 

observância do contraditório e da ampla defesa, nesse caso, por tratar-se de invalidação de ofício. 

 c)  manter o seu próprio ato de licença, observado que, apesar da ilegalidade constatada, já houve o 

transcurso do prazo decadencial de 5 anos para a Administração pública estadual anular seus 

próprios atos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários. 

 d)  revogar seu próprio ato de licença, editando outro escoimado do vício de legalidade constatado 

no ato revogado. 

 e)  anular seu próprio ato de licença, observado que não houve o transcurso do prazo decadencial de 

10 anos para a Administração pública estadual anular seus próprios atos, assegurando à empresa 

favorecida a ampla defesa e o contraditório. 

 

 

Questão 64: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017 

Assunto: Desfazimento do ato administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, 

Contraposição) 

Considere a seguinte situação hipotética: o Prefeito de determinado Município de Roraima concedeu 

autorização para atividade de extração de areia de importante lago situado no Município. Cumpre 

salientar que o ato administrativo preencheu todos os requisitos legais, bem como foi praticado 

quando estavam presentes condições fáticas que não violavam o interesse público. Ocorre que, 

posteriormente, a atividade consentida veio a criar malefícios à natureza. No caso narrado, o ato 

administrativo emanado pelo Prefeito poderá ser 

 a)  mantido incólume no mundo jurídico, haja vista que a nova circunstância fática não gera 

consequências ao ato já praticado. 

 b)  anulado pela Administração pública ou pelo Judiciário, com efeitos ex tunc. 

 c)  anulado apenas pelo Poder Judiciário e com efeitos ex nunc. 

 d)  convalidado, com efeitos ex tunc. 

 e)  revogado, com efeitos ex nunc. 
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Questão 65: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto: Desfazimento do ato administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, 

Contraposição) 

Fabio, servidor público federal e chefe de determinada repartição, concedeu licença a seu 

subordinado Gilmar, pelo período de um mês, para tratar de interesses particulares. No último dia da 

licença em curso, Fabio decide revogá-la por razões de conveniência e oportunidade. A propósito dos 

fatos, é correto afirmar que a revogação 

 a)  não é possível, pois o ato já exauriu seus efeitos. 

 b)  não é possível, pois apenas o superior de Fabio poderia assim o fazer. 

 c)  é possível, em razão da discricionariedade administrativa e da possibilidade de ocorrer com 

efeitos ex tunc. 

 d)  não é possível, pois somente caberia o instituto da revogação se houvesse algum vício no ato 

administrativo. 

 e)  é possível, desde que haja a concordância expressa de Gilmar. 

 

 

 

Questão 66: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Convalidação dos atos administrativos 

Durante regular correição interna, foi identificada a edição de um ato administrativo por autoridade 

incompetente. Considerando que esse ato administrativo gerou direitos a determinados 

administrados, que vem travando relações jurídicas com terceiros desde a edição do ato, há 

aproximadamente dois anos, a autoridade competente 

 a)  poderá editar novo ato administrativo apenas para autorizar a continuidade das relações jurídicas 

já firmadas, obstando a realização de novos negócios pelos administrados, que, para tanto, deverão 

apresentar outro pedido à Administração. 

 b)  caso não conste haver mais nenhum vício que macule o ato anterior, nem se trate de competência 

absoluta, deve convalidar o ato editado anteriormente pela autoridade incompetente. 

 c)  deverá anular o ato anterior, notificando os interessados a apresentarem novo pedido, tendo em 

vista que vício de competência não é convalidável. 
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 d)  deverá anular o ato anterior, porque vício de forma não é convalidável, arcando os administrados 

com eventuais prejuízos incorridos até a edição de novo ato, após nova e regular análise pela 

autoridade competente. 

 e)  poderá convalidar o ato, desde que se trate de ato discricionário, mediante nova análise das 

condições que ensejaram sua edição, tendo em vista que os atos vinculados somente podem ser 

convalidados por decisão judicial. 

 

 

BQuestão 67: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto: Convalidação dos atos administrativos 

Melinda, servidora pública, praticou ato administrativo com vício de competência. Cumpre salientar 

que a hipótese não trata de competência outorgada com exclusividade pela lei, mas o ato 

administrativo competia a servidor público diverso. Em razão do ocorrido, determinado particular 

impugnou expressamente o ato em razão do vício de competência. Nesse caso, o ato 

 a)  não comporta convalidação, pois o vício narrado não admite tal instituto. 

 b)  comporta convalidação que, na hipótese, dar-se-á com efeitos ex tunc. 

 c)  não comporta convalidação, em razão da impugnação feita pelo particular. 

 d)  comporta convalidação que, na hipótese, dar-se-á com efeitos ex nunc. 

 e)  comporta exclusivamente a aplicação do instituto da revogação, com efeitos ex tunc. 

 

 

Questão 68: FCC - AJ TRE SP/TRE SP/Judiciária/2017 

Assunto: Convalidação dos atos administrativos 

Pedro, servidor público de um órgão municipal encarregado da fiscalização de obras civis, emitiu 

autorização para Saulo construir um muro de arrimo e também demolir uma pequena edícula, 

comprometendo-se a providenciar, junto a seu superior, a formalização do correspondente alvará. 

Ocorre que Jair, morador de imóvel vizinho, sentiu-se prejudicado pelas obras, que causaram abalo 

em seu imóvel e denunciou a situação à autoridade competente, requerendo a nulidade do ato, face a 

incompetência de Pedro para emissão da autorização. Diante desse cenário, 

 a)  não há que se falar em convalidação, haja vista que o ato é discricionário, cabendo, 

exclusivamente, à autoridade competente a sua edição. 



 

Primeira Fase  DPU 

 

 b)  a autorização conferida é passível de convalidação pela autoridade competente, se preenchidos 

os requisitos legais e técnicos para concessão da licença. 

 c)  a autorização dada por Pedro pode ser revogada pela autoridade competente, se verificadas 

razões de ordem técnica ou anulada judicialmente. 

 d)  o ato administrativo praticado por Pedro é viciado, passível de revogação, a qualquer tempo, pela 

autoridade competente para sua emissão. 

 e)  o ato praticado por Pedro é nulo, não passível de convalidação, haja vista que esta somente é 

cabível quando presentes vícios de forma e de motivação. 

 

 

Questão 69: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017 

Assunto: Convalidação dos atos administrativos 

A convalidação dos atos administrativos 

 a)  destina-se, entre outros, a atos administrativos com vício de motivo. 

 b)  não pode ser feita por quem não pertença aos quadros da Administração pública. 

 c)  destina-se a atos válidos. 

 d)  tem efeitos retroativos. 

 e)  não pode ser inviabilizada pela ocorrência do fenômeno da prescrição. 

 

 

Questão 70: FCC - AJ TRF1/TRF 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2011 

Assunto: Teoria dos Motivos Determinantes 

A Administração Pública exonerou ad nutum Carlos, sob a alegação de falta de verba. Se, a seguir, 

nomear outro funcionário para a mesma vaga, o ato de exoneração será 

 a) legal, pois praticado sem vício, e regular porque o cargo estava vago. 

 b) legal, por se tratar de ato discricionário, pautado por razões de conveniência e oportunidade da 

Administração. 

 c) ilegal por vício quanto ao motivo. 

 d) legal, pois detém mero vício de objeto, o qual nem sempre acarreta sua invalidação. 

 e) ilegal por vício de finalidade. 
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Questão 71: FCC - AJ TRE RR/TRE RR/Judiciária/2015 

Assunto: Teoria dos Motivos Determinantes 

Paola, servidora pública estadual, praticou ato administrativo com vício em seu motivo (indicação de 

motivo falso). Carlos, particular interessado no aludido ato, ao constatar o vício, requereu a aplicação 

da teoria dos motivos determinantes, sendo seu pleito prontamente acolhido pela Administração 

pública. Nesse caso, o ato administrativo praticado por Paola 

 a) será nulo. 

 b) poderá ser convalidado pelo mesmo ato administrativo. 

 c) será válido, desde que corrigido integralmente o vício. 

 d) poderá ser convalidado por outro ato administrativo. 

 e) será válido, independentemente do vício narrado, haja vista o direito adquirido e o ato jurídico 

perfeito. 

 

 

Questão 72: FCC - Ana MPU/MPU/Processual/2007 

Assunto: Organização Administrativa da União 

 

Entre outros aspectos, a administração pública brasileira está organizada de forma que 

 

 a) as pessoas físicas ou jurídicas que integram a administração indireta da União são criadas por 

decreto, possuem personalidade jurídica vinculada ao órgão tutelar e patrimônio compartilhado, com 

responsabilidade solidária. 

 b) a administração pública indireta é a constituída dos serviços atribuídos a pessoas jurídicas 

diversas da União, pública (autarquias) ou privadas (empresas públicas e sociedades de economia 

mista), vinculadas a um Ministério, mas administrativa e financeiramente autônomas. 

 c) a descentralização administrativa significa repartição de funções entre vários órgãos de uma 

mesma administração, sem quebra de hierarquia, sendo direta e imediata a execução das suas 

atividades ou a prestação de seus serviços. 

 d) a delegação de competência de funções e atividades administrativas no âmbito da 

desconcentração dos poderes públicos, por apresentar caráter obrigatório e definitivo, independe de 

norma que expressamente a autorize, bastando a vontade do superior. 
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 e) a execução indireta de serviços públicos por pessoa administrativa física ou jurídica somente pode 

ser realizada mediante regime de concessão ou permissão, vedada a celebração de convênios ou 

consórcios. 

 

 

Questão 73: FCC - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/Execução de Mandados/2010 

Assunto: Organização Administrativa da União 

Quando o Poder Público estabelece parceria com Organizações Sociais, assim qualificadas, sem fins 

lucrativos, para fomento e execução de atividades relativas à área de proteção e preservação do 

meio ambiente, ele o faz por meio de contrato de 

 a) mão de obra. 

 b) concessão. 

 c) permissão. 

 d) prestação de serviços. 

 e) gestão. 

 

 

Questão 74: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/2005 

Assunto: Organização Administrativa da União 

Instruções: Para responder à questão, considere a seguinte situação: 

 

Para contratar, pelo regime da Lei no 8.666/93, a compra de materiais de escritório, no valor de R$ 

12.000,00, e uma obra no valor de R$ 20.000,00, uma sociedade de economia mista federal decide 

pela inexigibilidade de licitação por motivo do valor. Posteriormente, invocando nulidade nos 

contratos assim celebrados, a autoridade administrativa competente decide revogá-los de ofício. 

Todavia, alegando tratar-se de ato discricionário o ato de revogação, tal autoridade não o motiva. Em 

sua defesa, as empresas que haviam sido contratadas recorrem ao Presidente da República que, 

sendo autoridade hierarquicamente superior ao dirigente da sociedade de economia mista, poderia, 

em nome da imperatividade dos atos administrativos, reconsiderar a decisão de seu subordinado. 

 

Quanto à afirmação de ser o Presidente da República autoridade hierarquicamente superior ao 

dirigente da sociedade de economia mista, essa noção 
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 a) conflita com a regra consagrada pela doutrina, posto que, segundo esta, não há relação de 

hierarquia entre autoridades da Administração direta e autoridades da Administração indireta. 

 b) conflita com a regra consagrada pela doutrina, posto que a relação hierárquica se estabelece entre 

um Ministro e as autoridades da Administração indireta vinculadas ao respectivo Ministério. 

 c) conflita com a regra consagrada pela doutrina, posto que a noção de hierarquia apenas se aplica 

aos órgãos militares da Administração Pública. 

 d) está harmônica com a regra consagrada pela doutrina, posto que se trata do Presidente da 

República e de sociedade de economia mista federal. 

 e) está harmônica com a regra consagrada pela doutrina, posto que o Presidente da República é a 

autoridade de máxima hierarquia da Administração do País, independentemente de se cogitar de 

sociedade de economia mista federal, estadual ou municipal. 

 

 

Questão 75: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto: Organização Administrativa da União 

Nos termos do parágrafo 8o do artigo 37, da Constituição Federal, a autonomia gerencial, 

orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da Administração Indireta poderá ser 

 a) ampliada, mediante contrato que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o 

órgão ou entidade. 

 b) reduzida, com base em contrato de gestão, por meio do qual o Poder Público estabelece, de 

acordo com as diretrizes governamentais, as metas de desempenho a serem cumpridas pela 

entidade. 

 c) ampliada, independentemente da celebração de contrato com o Poder Público, desde que a 

entidade ou órgão estabeleça metas de desempenho claras e cujo cumprimento possa ser 

comprovado por critérios objetivos. 

 d) ampliada ou reduzida, conforme o nível de atendimento das metas de desempenho estabelecidas 

em contrato de gestão firmado com o Poder Público. 

 e) ampliada, por decreto do Chefe do Executivo, que poderá, no caso de entidades integrantes da 

Administração Indireta, dispensar o cumprimento das regras gerais relativas à licitação e ao concurso 

público. 
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Questão 76: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto: Organização Administrativa da União 

A doutrina aponta entre as principais características das agências reguladoras no ordenamento 

jurídico brasileiro 

 a) a desvinculação das normas constitucionais aplicáveis aos entes da Administração Pública, o que 

confere às agências maior grau de autonomia e independência. 

 b) a personalidade de direito privado e a autonomia administrativa e orçamentária. 

 c) a personalidade de direito público, com menor grau de autonomia administrativa em relação às 

demais autarquias. 

 d) a especialidade, a neutralidade, a independência e a competência legislativa exclusiva para 

disciplinar a prestação do serviço público ou atividade econômica sob sua fiscalização. 

 e) o regime jurídico especial, fixado na lei que a institui, garantindo maior grau de autonomia 

administrativa e orçamentária que o conferido às demais autarquias. 

 

 

Questão 77: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2006 

Assunto: Organização Administrativa da União 

Dispõe o art. 173, caput, da Constituição Federal que, “ressalvados os casos previstos nesta 

Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando 

necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme 

definido em lei”. Assim, a sociedade de economia mista e as empresas públicas que explorem 

atividade econômica, dentre outras situações, 

 a) detêm juízo privativo e gozam do privilégio de isenção tributária relativa aos impostos estaduais e 

municipais. 

 b) gozam de privilégios fiscais não extensivos às empresas do setor privado, posto que integram o 

denominado terceiro setor. 

 c) não se sujeitam às normas que dispõem sobre o procedimento licitatório no âmbito da 

Administração Pública Federal. 

 d) responderão de forma objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 

terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

 e) se sujeitam ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e 

obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. 
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Questão 78: FCC - AJ TRF1/TRF 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2006 

Assunto: Organização Administrativa da União 

Com relação às autarquias, é correto afirmar que 

 a) são pessoas jurídicas de direito privado estruturadas, obrigatoriamente, sob a forma de sociedade 

anônima. 

 b) são pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei específica para a prestação de determinado 

serviço público descentralizado. 

 c) possuem capacidade de auto-administração e são constituídas mediante capital público e privado. 

 d) se sujeitam ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações 

cíveis, comerciais, trabalhistas e tributários. 

 e) gozam de privilégios fiscais extensivos às empresas do setor privado, quando exploram atividades 

econômicas. 

 

 

Questão 79: FCC - AJ TRF1/TRF 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2006 

Assunto: Organização Administrativa da União 

Inseridos na estrutura do Estado, os órgãos públicos 

 a) são centros de competência que congregam atribuições exercidas pelos agentes públicos que o 

integram com o objetivo de expressar a vontade do Estado. 

 b) representam juridicamente a pessoa jurídica que integram, mas não possuem capacidade 

processual. 

 c) são dotados de personalidade jurídica própria, razão pela qual mantêm relações funcionais entre si 

e com terceiros. 

 d) compostos são unidades de ação constituídas por um só centro de competência, que exerce 

funções auxiliares diversificadas. 

 e) autônomos são os originários da Constituição e representativos dos três Poderes do Estado, que 

se subordinam hierarquicamente. 

 

 

Questão 80: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Judiciária/Execução de Mandados/2007 
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Assunto: Organização Administrativa da União 

Considerando-se a Administração Pública como o conjunto de órgãos instituídos para consecução 

dos objetivos do Estado visando à satisfação das necessidades coletivas, são entes que a compõem, 

no âmbito Federal: 

 a) a Presidência da República; os Ministérios; as autarquias; as empresas públicas; as sociedades de 

economia mista e as fundações públicas. 

 b) somente a Presidência da República, os Ministérios, os Territórios e o Distrito Federal. 

 c) a Presidência da República; os Estados-membros e os consórcios públicos. 

 d) os Estados; Municípios; Territórios; as empresas públicas e as sociedades de economia mista. 

 e) os Ministérios; as autarquias; as empresas públicas; as ONGs e as OSCIPs. 

 

 

Questão 81: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Organização Administrativa da União 

As empresas estatais submetem-se ao regime jurídico típico das empresas privadas, aplicando-se a 

elas, no entanto, algumas normas de direito público, como 

 a) submissão à regra do concurso público para contratação de servidores públicos. 

 b) submissão à regra geral de obrigatoriedade de licitação, atividades meio e atividades fim da 

empresa. 

 c) juízo privativo. 

 d) regime especial de execução, sujeito a pagamento por ordem cronológica de apresentação de 

precatórios. 

 e) impenhorabilidade e imprescritibilidade de seus bens, independentemente de afetação ao serviço 

público. 

 

 

Questão 82: FCC - AJ TRT15/TRT 15/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Organização Administrativa da União 

Uma autarquia municipal que prestava serviços de saneamento foi extinta, tendo em vista que o ente 

que a criou entendeu por transferir a execução desse serviço público à iniciativa privada. Disso 

decorre que 
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 a) o decreto que extinguiu a autarquia deve disciplinar o destino dos bens dessa pessoa jurídica, da 

mesma forma que o decreto que a criou estabeleceu quais bens comporiam seu patrimônio. 

 b) o superintendente da autarquia editou o ato de extinção do ente, na medida em que é a autoridade 

que representa interna e externamente o ente público. 

 c) o ato que extingue a autarquia pode também dispor sobre a transferência da titularidade do 

serviço público para a iniciativa privada, autorizando a instauração de licitação para tanto. 

 d) o patrimônio da autarquia reverterá ao ente que, por lei, a criou, caso o ato de extinção não tenha 

disciplinado de forma específica sobre o destino daqueles bens. 

 e) os serviços que estavam sendo prestados pela autarquia serão excepcionalmente suspensos, até 

que o novo titular do serviço público tenha sido definido. 

 

 

Questão 83: FCC - AJ TRT15/TRT 15/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Organização Administrativa da União 

Determinado ente integrante da Administração indireta federal teve sua criação autorizada por lei, 

presta serviço público regularmente, embora não tenha participado de licitação para outorga de 

concessão, sujeita-se ao regime jurídico de direito privado, embora com derrogações do regime 

jurídico de direito público. A descrição proposta é compatível com uma 

 a) autarquia. 

 b) fundação. 

 c) empresa pública reguladora. 

 d) sociedade de economia mista. 

 e) agência executiva. 

 

 

Questão 84: FCC - AJ TRT18/TRT 18/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Organização Administrativa da União 

As autarquias integram a Administração indireta. São pessoas 

 a) políticas, com personalidade jurídica própria e têm poder de criar suas próprias normas. 

 b) jurídicas de direito público, cuja criação e indicação dos fins e atividades é autorizada por lei, 

autônomas e não sujeitas à tutela da Administração direta. 
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 c) jurídicas de direito semi-público, porque sujeitas ao regime jurídico de direito público, 

excepcionada a aplicação da lei de licitações. 

 d) políticas, com personalidade jurídica própria, criadas por lei, com autonomia e capacidade de 

autoadministração, não sujeitas, portanto, ao poder de tutela da Administração. 

 e) jurídicas de direito público, criadas por lei, com capacidade de autoadministração, mas sujeitas ao 

poder de tutela do ente que as criou. 

 

 

Questão 85: FCC - AJ TRT18/TRT 18/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Organização Administrativa da União 

Com relação à composição do capital das empresas estatais, que integram a administração indireta, 

considere: 

 

I. A sociedade de economia mista é composta por capital público, enquanto a empresa pública admite 

capital privado, desde que não implique controle acionário. 

II. A sociedade de economia mista é composta por capital público e privado, devendo o poder público 

participar da gestão da mesma, observando-se a condição de acionista majoritário. 

III. Na empresa pública o capital votante é público, admitindo-se no capital a participação de outras 

pessoas de direito público interno. 

Está correto o que se afirma em 

 a) I e III, apenas. 

 b) I e II, apenas. 

 c) II e III, apenas. 

 d) I, II e III. 

 e) II, apenas. 

 

 

Questão 86: FCC - AJ TRE TO/TRE TO/Judiciária/2011 

Assunto: Administração Direta (órgãos públicos) 

Os órgãos públicos 

 a) confundem-se com as pessoas físicas, porque congregam funções que estas vão exercer. 
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 b) são singulares quando constituídos por um único centro de atribuições, sem subdivisões internas, 

como ocorre com as seções integradas em órgãos maiores. 

 c) não são parte integrante da estrutura da Administração Pública. 

 d) não têm personalidade jurídica própria. 

 e) são compostos quando constituídos por vários agentes, sendo exemplo, o Tribunal de Impostos e 

Taxas. 

 

 

Questão 87: FCC - AJ TRE TO/TRE TO/Judiciária/2011 

Assunto: Administração Direta (órgãos públicos) 

Os órgãos públicos 

 a) são classificados como entidades estatais. 

 b) têm autonomia política. 

 c) têm personalidade jurídica. 

 d) são soberanos. 

 e) são centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais. 

 

 

Questão 88: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Judiciária/Execução de Mandados/2010 

Assunto: Administração Direta (órgãos públicos) 

No que se refere aos órgãos públicos, é INCORRETO afirmar ser característica destes (algumas não 

presentes em todos), dentre outras, o fato de que 

 a) não possuem personalidade jurídica e são resultado da desconcentração. 

 b) podem firmar, por meio de seus administradores, contratos de gestão com outros órgãos. 

 c) alguns possuem autonomia gerencial, orçamentária e financeira. 

 d) não possuem patrimônio próprio, mas integram a estrutura da pessoa jurídica. 

 e) têm capacidade para representar em juízo a pessoa jurídica que integram. 

 

 

Questão 89: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto: Administração Direta (órgãos públicos) 
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Existem vários critérios de classificação dos órgãos públicos, tais como, os critérios de “esfera de 

ação”, “posição estatal”, “estrutura”, dentre outros. 

No que concerne ao critério “posição estatal”, as Casas Legislativas, a Chefia do Executivo e os 

Tribunais são órgãos públicos 

 a)  autônomos. 

 b)  superiores. 

 c)  singulares. 

 d)  centrais. 

 e)  independentes. 

 

 

Questão 90: FCC - AJ TRE SE/TRE SE/Judiciária/2015 

Assunto: Administração Direta (órgãos públicos) 

Considere: 

 

I. Secretarias Municipais. 

II. Postos de Saúde. 

III. Delegacias de Polícia. 

IV. Ministérios. 

V. Delegacias Regionais da Receita Federal. 

 

Quanto à esfera de ação, classificam-se os órgãos públicos em centrais e locais. NÃO constitui 

exemplo de órgãos públicos locais o que se afirma APENAS em 

 a)  II e III. 

 b)  I e IV. 

 c)  IV. 

 d)  II e V. 

 e)  I, III e V. 

 

 

]Questão 91: FCC - AJ TRE SP/TRE SP/Judiciária/2017 

Assunto: Administração Direta (órgãos públicos) 
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A figura do contrato de gestão está prevista no ordenamento para disciplinar diferentes relações 

jurídicas, entre as quais figuram: 

I. a fixação de metas de desempenho visando à ampliação da autonomia gerencial, orçamentária e 

financeira dos órgãos e entidades da Administração direta e indireta. 

II. a disciplina para permissão de serviço público em caráter precário, não passível de concessão. 

III. o estabelecimento de indicadores de desempenho para fins de participação nos lucros ou 

resultados de empregados públicos submetidos ao regime celetista. 

 Está correto o que consta APENAS em 

 a)  II. 

 b)  I e II. 

 c)  I. 

 d)  I e III. 

 e)  II e III. 

 

 

Questão 92: FCC - AJ TRF1/TRF 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2011 

Assunto: Administração Indireta 

NÃO é considerada característica da sociedade de economia mista 

 a) a criação independente de lei específica autorizadora. 

 b) a personalidade jurídica de direito privado. 

 c) a sujeição a controle estatal. 

 d) a vinculação obrigatória aos fins definidos em lei. 

 e) o desempenho de atividade de natureza econômica. 

 

 

Questão 93: FCC - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/Execução de Mandados/2012 

Assunto: Administração Indireta 

A respeito do regime jurídico das entidades integrantes da Administração Pública indireta é correto 

afirmar que é 

 a) de direito privado para as empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem 

atividade econômica, sem prejuízo da aplicação dos princípios constitucionais da Administração 

Pública. 
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 b) de direito público para as fundações, autarquias e empresas públicas e de direito privado para as 

sociedades de economia mista. 

 c) sempre de direito privado, parcialmente derrogado pelas prerrogativas e sujeições decorrentes 

dos princípios aplicáveis à Administração pública. 

 d) sempre de direito público, exceto para as entidades caracterizadas como agências executivas ou 

autarquias de regime especial. 

 e) sempre de direito privado, em relação à legislação trabalhista e tributária, e de direito público em 

relação aos bens afetados ao serviço público. 

 

 

Questão 94: FCC - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Administração Indireta 

Distinguem-se as autarquias das sociedades de economia mista que exploram atividade econômica, 

dentre outras características, em função de 

 a) não serem dotadas de autonomia e personalidade jurídica própria, embora submetidas ao regime 

jurídico de direito privado. 

 b) seu regime jurídico de direito público, exceto quanto ao processo de execução ao qual se 

submetem, típico do direito privado. 

 c) sua criação ser autorizada por lei, bem como por se submeterem tanto ao regime jurídico público, 

quanto ao regime jurídico privado. 

 d) serem criadas por lei, bem como em função de seu regime jurídico de direito público. 

 e) se submeterem a processo especial de execução, que excetua o regime dos precatórios, embora 

não afaste a prescritibilidade de seus bens. 

 

 

Questão 95: FCC - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Administração Indireta 

Em relação às empresas estatais, é correto afirmar que 

 a) se submetem ao regime jurídico de direito público quando se tratar de empresa pública, porque o 

capital pertence a pessoas jurídicas de direito público. 

 b) se submetem ao regime jurídico típico das empresas privadas, com derrogações por normas de 

direito público. 
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 c) não se submetem a lei de licitações, porque sujeitas ao regime jurídico típico de direito privado. 

 d) não se submetem a lei de licitações, salvo no que se refere às suas atividades fins, que dependem 

sempre de licitação. 

 e) se submetem integralmente ao regime jurídico de direito privado, sem derrogações, a fim de 

resguardar o princípio da isonomia em relação às demais empresas que atuem no setor. 

 

 

Questão 96: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/Execução de Mandados/2006 

Assunto: Administração Indireta 

No que se refere às entidades da administração indireta, é certo que as autarquias 

 a) são pessoas jurídicas de direito público, que podem ser estruturadas sob a forma de sociedade 

anônima e constituídas por capital público. 

 b) são pessoas jurídicas de direito privado, criadas por lei específica para a prestação de serviços 

públicos não privativos do Estado. 

 c) instituídas por lei, para o desempenho de atividades econômicas ou para a prestação de serviços 

públicos descentralizados, sujeitam-se ao controle ou tutela do Estado. 

 d) possuem imunidade tributária relativa aos impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços, 

vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 

 e) detêm capacidade de auto-administração, uma vez que têm o poder de criar o próprio direito, nos 

limites de ação fixado pela Constituição Federal. 

 

 

Questão 97: FCC - AJ TRE RO/TRE RO/Judiciária/2013 

Assunto: Administração Indireta 

O Estado pretende implementar um amplo programa de recuperação de suas rodovias, porém, ciente 

das dificuldades que irá enfrentar ao tentar fazê-lo por intermédio da atual estrutura de sua 

Administração direta, com defasagem técnica e de pessoal, busca soluções. É correto afirmar que é 

possível 

 a) criar novos órgãos ou entidades com personalidade jurídica própria, como medida de 

desconcentração administrativa. 

 b) conceder a execução do programa e a exploração das rodovias a entidade privada, como medida 

de descentralização por colaboração. 
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 c) firmar convênios com os municípios beneficiados para que estes colaborem na execução do 

programa, como medida de descentralização territorial. 

 d) criar empresa pública ou sociedade de economia mista para a execução do programa e 

administração das rodovias, como medida de desconcentração funcional. 

 e) criar órgãos especializados no âmbito da Administração Direta, dotados de pessoal especializado, 

como medida de descentralização funcional. 

 

 

Questão 98: FCC - AJ TRE RO/TRE RO/Judiciária/2013 

Assunto: Administração Indireta 

Integram a Administração pública indireta, além de outras entidades, 

 a) as organizações sociais, a partir da celebração do contrato de gestão, para a execução de serviços 

públicos não exclusivos do Estado. 

 b) as agências executivas, consideradas autarquias de regime especial, criadas por lei para o 

exercício de atividades de controle e fiscalização. 

 c) as sociedades de economia mista, criadas por lei, para exercer atividades econômicas de interesse 

ou relevância social. 

 d) empresas públicas, com capital majoritário do poder público, cuja criação é autorizada por lei para 

exercer, exclusivamente, serviços públicos. 

 e) autarquias, criadas por lei, com personalidade jurídica de direito público e capacidade de 

autoadministração. 

 

 

Questão 99: FCC - Ana (DPE RS)/DPE RS/Processual/2013 

Assunto: Administração Indireta 

O Poder Executivo exerce sua função executiva também por meio da Administração Indireta. Sobre 

as pessoas jurídicas que a integram, tem-se que 

 a)  a fundação é o ente cujas características são mais próximas da administração direta, na medida 

em que possui a mesma forma de criação, estruturação administrativa, regime de servidores e de 

bens. 
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 b)  as empresas estatais revestem-se da natureza jurídica de direito privado quando não estiverem 

prestando serviço público, embora permaneçam submetidas ao regime especial de execução típico 

da administração direta. 

 c)  as autarquias são delegatárias de serviços públicos, distanciando-se, quando em regime de 

competição com a iniciativa privada, do regime jurídico de direito público, que fica derrogado 

enquanto perdurar aquela condição. 

 d)  as empresas públicas admitem participação privada no seu capital, desde que essa autorização 

conste expressamente da lei que as criou. 

 e)  as sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos, embora submetidas ao regime 

jurídico típico das empresas privadas, podem receber proteção do regime jurídico público, como no 

caso dos bens afetados à prestação do serviço público. 

 

 

Questão 100: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Administração Indireta 

A propósito de semelhanças ou distinções entre as empresas públicas e as sociedades de economia 

mista sabe-se que, 

 a)  as duas pessoas jurídicas de direito público integram a Administração indireta e podem ser 

constituídas sob quaisquer das formas disponíveis às empresas em geral, distinguindo-se pela 

composição do capital, 100% público nas sociedades de economia mista e com participação privada 

empresas públicas. 

 b)  as duas pessoas jurídicas de direito público submetem-se ao regime jurídico de direito privado, 

com exceção à forma de constituição, na medida em que são criadas por lei específica, enquanto as 

empresas não estatais são instituídas na forma da legislação societária vigente. 

 c)  ambas submetem-se ao regime jurídico de direito público, não se lhes aplicando, contudo, algumas 

normas, a fim de lhes dar celeridade e competitividade na atuação, tal como a lei de licitações e a 

realização de concurso público para contratação de seus servidores. 

 d)  as empresas públicas submetem-se integralmente ao regime jurídico de direito público, na medida 

em que seu capital é 100% público, enquanto as sociedades de economia mista podem se submeter 

ao regime jurídico de direito privado, caso a participação privada no capital represente maioria com 

poder de voto. 
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 e)  as sociedades de economia mista admitem participação privada em seu capital, enquanto as 

empresas públicas não; ambas se submetem ao regime jurídico típico das empresas privadas, embora 

possam ter que se submeter à regra de exigência de licitação para contratação de bens e serviços. 

 

 

Questão 101: FCC - Ana (MPE SE)/MPE SE/Direito/2013 

Assunto: Administração Indireta 

O Estado de Sergipe pretende instituir pessoa jurídica e a ela atribuir a titularidade e a execução de 

um determinado serviço público, que é de sua exclusiva titularidade. Pretende, ainda, atribuir à 

referida pessoa personalidade jurídica de natureza pública, com igual capacidade e dotada de todos 

os privilégios e prerrogativas suas. Para tanto, deverá 

 a)  instituir sociedade de economia mista, obtendo, para tanto, a competente autorização legislativa. 

 b)  instituir empresa pública, obtendo, para tanto, a competente autorização legislativa. 

 c)  criar autarquia estadual, por meio de lei específica. 

 d)  criar autarquia estadual, mediante decreto de competência do Chefe do Executivo estadual, 

conforme autoriza o Art. 84, VI, “a”, da CF. 

 e)  criar autarquia estadual, empresa pública ou sociedade de economia mista, desde que o faça por 

meio de lei específica. 

 

 

Questão 102: FCC - AJ TRT16/TRT 16/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Administração Indireta 

Facundo, Auditor Fiscal da Receita Federal, pretende multar a Fundação “Vida e Paz”, fundação 

instituída e mantida pelo Poder Público, haja vista que a mesma jamais pagou imposto sobre seu 

patrimônio, renda e serviços. Nesse caso, 

 a) Facundo apenas pode cobrar tributo pelos serviços exercidos pela fundação, mas não sobre a 

renda e o patrimônio, os quais detém imunidade tributária. 

 b) correta a postura de Facundo, vez que a citada fundação não detém imunidade tributária. 

 c) correta a postura de Facundo, pois apenas as autarquias possuem imunidade tributária. 

 d) incorreta a postura de Facundo, vez que a fundação possui imunidade tributária relativa aos 

impostos sobre seu patrimônio, renda e serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou as delas 

decorrentes. 
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 e) Facundo apenas pode cobrar tributo sobre a renda da fundação, mas não sobre seus serviços e 

patrimônio, os quais detém imunidade tributária. 

 

 

Questão 103: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Administração Indireta 

A propósito dos entes que integram a Administração Indireta, considere as afirmativas abaixo. 

 

I. As autarquias são dotadas de personalidade jurídica de direito público, possuem capacidade de 

autoadministração e se distinguem das pessoas políticas no que concerne à competência legislativa, 

pois não a detêm, o que não impede, todavia, que lhes seja transferida a titularidade e a execução de 

serviços públicos. 

II. As empresas estatais podem, na forma que seus Estatutos Sociais determinarem, exercer atividade 

econômica de natureza privada ou prestar serviço público, o que, contudo, não impacta sua natureza 

jurídica de direito privado e, assim, permite a contratação de obras e aquisições sem se submeter ao 

regime de licitações. 

III. Tanto as autarquias, quanto as empresas públicas são pessoas jurídicas de direito público criadas 

por lei, permitido às segundas um certo grau de flexibilização no regime jurídico a que estão 

submetidas, com derrogação por normas de direito privado, tais como possibilidade de contratação 

de servidores público sem submissão a concurso público. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a) I e II. 

 b) I. 

 c) II. 

 d) II e III. 

 e) III. 

 

 

Questão 104: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador/2015 

Assunto: Desconcentração e Descentralização 

A organização administrativa pode ser implementada por meio de descentralização e 

desconcentração. Nos dizeres de Maria Sylvia Zanella di Pietro, quando o Poder Público (União, 
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Estados ou Municípios) cria uma pessoa jurídica de direito público ou privado e a ela atribui a 

titularidade e a execução de determinado serviço público, significa que adotou a forma de: 

 a) descentralização administrativa política, na medida em que outro ente público passa a exercer as 

atribuições constitucionalmente atreladas a um ente federado, abrangendo competências 

legislativas, o que é comumente implementado pela criação de autarquias. 

 b) descentralização administrativa territorial, na medida em que a pessoa jurídica criada exerce suas 

competências em determinado perímetro geográfico, com ampla autonomia e capacidade legislativa, 

sendo prescindível a análise material das atividades para fins de identificação na estrutura de 

organização administrativa. 

 c) desconcentração administrativa, pois permite desatrelar do poder central determinadas 

competências e transferi-las a outras pessoas jurídicas com personalidade jurídica própria e 

autonomia gerencial, com finalidade de execução dos serviços públicos cuja titularidade e/ou 

execução lhe foram transferidas por lei. 

 d) desconcentração funcional, cujo critério de identificação e repartição é a natureza dos serviços 

transferidos a pessoa jurídica criada para essa finalidade, que pode ser tanto uma autarquia, quanto 

uma empresa estatal. 

 e) descentralização administrativa funcional, uma vez que a pessoa jurídica é criada para a finalidade 

correspondente à execução de determinada atividade material, sendo que no caso das autarquias, 

também pode abranger a transferência da titularidade de serviço público. 

 

 

Questão 105: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Desconcentração e Descentralização 

Representa mecanismo de “descentralização por serviços” das atividades da Administração pública a 

criação de 

 a) empresa pública, em que parcela da atividade do poder central é repassado a ente 

despersonalizado, para que o exerça em regime de direito privado e com autonomia orçamentária 

financeira em relação ao poder central. 

 b) autarquia, em que parcela da atividade do poder central é repassada a ente personalizado, para 

que o exerça em regime de direito privado e, em razão desse regime, sem autonomia em relação ao 

poder central. 
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 c) empresa pública, em que parcela da atividade do poder central é repassada a ente personalizado, 

para que o exerça em regime de direito público e, em razão da configuração empresarial, sem 

autonomia em relação ao poder central. 

 d) autarquia, em que parcela da atividade do poder central é repassada a ente despersonalizado, 

para que o exerça em regime de direito público e, em razão desse regime, sem autonomia em relação 

ao poder central. 

 e) autarquia, em que parcela da atividade do poder central é repassada a ente personalizado, para 

que o exerça em regime de direito público e com autonomia financeira e administrativa. 

 

 

Questão 106: FCC - Ass (MPE RS)/MPE RS/Direito/2008 

Assunto: Desconcentração e Descentralização 

No que diz respeito à teoria de organização administrativa, analise: 

I. Repartição de funções entre os vários órgãos de uma mesma Administração. 

II. Transferência, por meio de contrato ou ato administrativo unilateral, da execução de determinado 

serviço público a pessoa jurídica de direito privado. 

Os conceitos acima se referem, respectivamente, a 

 a)  descentralização por colaboração e desconcentração administrativa. 

 b)  descentralização territorial e descentralização por serviços. 

 c)  auto-administração e descentralização por serviços. 

 d)  desconcentração administrativa e descentralização por colaboração. 

 e)  desconcentração por colaboração e descentralização por serviços. 

 

 

Questão 107: FCC - AJ TRE TO/TRE TO/Judiciária/2011 

Assunto: Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio) 

De acordo com a Organização Administrativa Brasileira, o SESI, o SESC e o SENAI são entidades 

 a) estatais. 

 b) paraestatais. 

 c) autárquicas. 

 d) fundacionais. 

 e) empresariais. 
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Questão 108: FCC - Ana MPU/MPU/Processual/2007 

Assunto: Poderes da Administração 

 

O poder de polícia administrativa 

 a) delegado compreende, dentre outras, a imposição de taxas, diante da possibilidade de 

transferência do poder de tributar da entidade estatal. 

 b) não está sujeito, quando praticado com excesso ou desvio de poder, à invalidação pelo Poder 

Judiciário, mas tão-somente pela própria administração pública, diante da sua atividade disciplinar e 

regulamentar. 

 c) tem como atributos específicos e peculiares a seu exercício a discricionariedade, a auto-

executoriedade e a coercibilidade. 

 d) abrange a anulação do direito de propriedade, do exercício de profissão regulamentada ou de 

atividade lícita, ainda que assegurados pela lei. 

 e) exige, mesmo nos casos que ponham em risco iminente a segurança ou saúde pública e 

comprovada pelo respectivo auto de infração, para a validade da sanção imposta, a instauração de 

processo administrativo com plenitude de defesa, vedada a aplicação de sanção sumária e sem 

defesa. 

 

 

Questão 109: FCC - AJ TRE RS/TRE RS/Judiciária/2010 

Assunto: Poderes da Administração 

Sobre os poderes administrativos, considere as seguintes afirmações: 

 

I. A discricionariedade do poder discricionário diz respeito apenas à conveniência, oportunidade e 

conteúdo do ato administrativo. 

II. Poder hierárquico é a faculdade de punir as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas 

sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da Administração. 

III. Por força do poder disciplinar o Chefe do Executivo pode distribuir e escalonar as funções dos 

seus órgãos, ordenar e rever a atuação dos seus agentes. 
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IV. Poder regulamentar é a faculdade de que dispõem os Chefes de Poder Executivo de explicar a lei 

para sua correta execução, ou de expedir decretos autônomos sobre matéria de sua competência 

ainda não disciplinada em lei. 

V. Quando o Poder Executivo exorbita do seu poder regulamentar pode ter seus atos sustados pelo 

Congresso Nacional. 

Está correto o que se afirma SOMENTE em 

 a) I e III. 

 b) I, IV e V. 

 c) II, III e V. 

 d) II e IV. 

 e) III e IV. 

 

 

Questão 110: FCC - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto: Poderes da Administração 

Constitui exemplo do poder disciplinar da Administração pública 

 a) a imposição de restrições a atividades dos cidadãos, nos limites estabelecidos pela lei. 

 b) a imposição de sanção a particulares que contratam com a Administração. 

 c) a edição de atos normativos para ordenar a atuação de agentes e órgãos administrativos. 

 d) a edição de regulamentos para a fiel execução da lei. 

 e) o poder conferido às autoridades de dar ordens a seus subordinados e rever seus atos. 

 

 

Questão 111: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/Execução de Mandados/2004 

Assunto: Poderes da Administração 

Em matéria de discricionariedade, é INCORRETO afirmar que 

 a) o âmbito da atuação discricionária da Administração Pública é muito restrito e seus aspectos não 

estão vinculados à lei. 

 b) a fonte da discricionariedade é a própria lei; aquela só existe nos espaços deixados por esta. 

 c) ela existe quando a lei expressamente a confere à Administração Pública. 

 d) ela também aparece quando a lei é omissa, por não ser possível prever todas as situações 

supervenientes à sua promulgação. 
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 e) ela está presente quando a lei prevê determinada competência, mas não estabelece a conduta a 

ser adotada. 

 

 

Questão 112: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto: Poderes da Administração 

O poder hierárquico 

 a) autoriza a Administração Direta a rever, de ofício, os atos praticados pelas entidades integrantes 

da Administração Indireta, quando identificada a sua desconformidade com as diretrizes 

governamentais. 

 b) corresponde ao poder conferido aos agentes públicos para emitir ordens a seus subordinados e 

aplicar sanções disciplinares, ainda que não expressamente previstas em lei. 

 c) fundamenta a avocação, pela Administração Direta, de matérias inseridas na competência das 

autarquias a ela vinculadas. 

 d) constitui fundamento da organização administrativa, estabelecendo relação de coordenação e 

subordinação entre os vários órgãos integrantes da Administração Pública. 

 e) possibilita ao particular apresentar recurso ordinário ao Ministério ao qual se encontra vinculada 

entidade integrante da Administração Indireta, insurgindo-se contra o mérito do ato praticado. 

 

 

Questão 113: FCC - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Poderes da Administração 

Durante regular fiscalização, fiscais de determinada municipalidade identificaram que um 

estabelecimento comercial do setor de bares e restaurantes estava utilizando indevidamente a 

calçada para instalação de mesas e cadeiras. Os agentes municipais, considerando que estavam 

devidamente autorizados pela lei, no correto desempenho de suas funções, 

 a) apreenderam as mesas e cadeiras e multaram o es tabelecimento, no exercício de seu poder 

disciplinar. 

 b) interditaram o estabelecimento, no exercício de seu poder de tutela administrativa. 

 c) apreenderam as mesas e cadeiras irregulares e multaram o estabelecimento, no exercício do 

poder de polícia. 
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 d) multaram o estabelecimento e determinaram a instauração de processo de interdição do 

estabelecimento, como expressão de seu poder hierárquico. 

 e) interditaram o estabelecimento e apreenderam todo o mobiliário da calçada, como expressão de 

seu poder de autotutela. 

 

 

Questão 114: FCC - AJ TRF3/TRF 3/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Assunto: Poderes da Administração 

Em tema de Poderes Administrativos, considere: 

 

I. O poder discricionário é sempre relativo e parcial, porque, quanto à competência, à forma e à 

finalidade do auto, a autoridade está subordinada ao que a lei dispõe, como para qualquer ato 

vinculado. 

II. A punição decorrente do poder disciplinar da administração e a criminal têm fundamentos 

idênticos, com também idênticas a natureza das penas, pois a diferença não é de substância, mas de 

grau. 

III. O poder regulamentar é a faculdade de que dispõe os chefes de executivo de explicar a lei para 

sua correta execução, ou de expedir decretos autônomos sobre matéria de sua competência ainda 

não disciplinada por lei. 

IV. Poder hierárquico é o que dispõe o Executivo para distribuir e escalonar funções de seus órgãos, 

ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os 

servidores do seu quadro de pessoal. 

V. O ato administrativo decorrente do poder de polícia não fica sujeito a invalidação pelo Poder 

Judiciário, sujeitando-se apenas a revisão pela própria administração, em razão da sua autonomia, 

ainda que praticado com desvio de poder. 

 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a) I e II. 

 b) I, III e IV. 

 c) II e III. 

 d) II, IV e V. 

 e) III, IV e V. 
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Questão 115: FCC - AJ TRF1/TRF 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2006 

Assunto: Poderes da Administração 

No que tange aos poderes administrativos, é INCORRETO afirmar que 

 a) a faculdade que o chefe do Executivo dispõe de explicitar a lei, para sua correta aplicação, decorre 

do poder normativo. 

 b) o poder hierárquico tem por objetivo estabelecer uma relação de coordenação e subordinação 

entre os órgãos que integram a Administração Pública. 

 c) por meio do poder de polícia, a Administração Pública limita o exercício dos direitos individuais em 

benefício do interesse público. 

 d) o poder discricionário vincula o administrador público à forma, objeto e motivo do ato, deixando 

livre a opção quanto ao juízo de mérito. 

 e) a Administração Pública, em virtude do poder disciplinar, apura infrações e aplica penalidades aos 

servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. 

 

 

Questão 116: FCC - AJ TRF1/TRF 1/Judiciária/Execução de Mandados/2006 

Assunto: Poderes da Administração 

Dentre os instrumentos que a Administração Pública dispõe para atingir seus objetivos, o poder de 

polícia 

 a) possui como um dos seus atributos a discricionariedade, presente em todas as medidas de polícia 

administrativa. 

 b) detém caráter exclusivamente preventivo, já que se destina a limitar o exercício dos direitos 

individuais em benefício do interesse público. 

 c) possibilita que o Legislativo crie, por lei, as chamadas limitações administrativas ao exercício das 

liberdades públicas. 

 d) constitui-se em prerrogativa funcional e renunciável da Administração Pública, que não encontra 

barreiras legais no ordenamento jurídico. 

 e) pode ser exercido por meio das licenças, cujas características principais são a discricionariedade e 

a precariedade. 
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Questão 117: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2010 

Assunto: Poderes da Administração 

Em relação aos poderes administrativos, é INCORRETO afirmar: 

 a) O poder disciplinar da Administração Pública e o poder punitivo do Estado (jus puniendi) exercido 

pelo Poder Judiciário não tem qualquer distinção no que se refere à sua natureza. 

 b) Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade são apontados como relevantes e eficazes 

limitações impostas ao poder discricionário da Administração Pública. 

 c) A Administração Pública, como resultado do poder hierárquico, é dotada da prerrogativa de 

ordenar, coordenar, controlar e corrigir as atividades de seus órgãos e agentes no seu ambiente 

interno. 

 d) Os atos normativos do Chefe do Poder Executivo têm suporte no poder regulamentar, ao passo 

que os atos normativos de qualquer autoridade administrativa têm fundamento em um genérico 

poder normativo. 

 e) O poder de polícia administrativa, tendo em vista os meios de atuação, vem dividido em dois 

grupos: poder de polícia originário e poder de polícia outorgado. 

 

 

Questão 118: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Judiciária/Execução de Mandados/2007 

Assunto: Poderes da Administração 

As autoridades administrativas detêm poderes que são necessários para o exercício da função 

administrativa do Estado. Estes poderes, chamados “poderes administrativos” e que são inerentes à 

Administração Pública, podem ser vinculados ou discricionários. Em relação a estes últimos, é 

correto afirmar que 

 a) são poderes arbitrários concedidos ao administrador para o exercício pleno de suas funções. 

 b) o administrador tem ampla liberdade para a sua prática, não estando sujeito a qualquer limite. 

 c) estão sujeitos a certos limites, impostos pelo ordenamento jurídico, tais como competência, 

finalidade e forma. 

 d) a sua edição está condicionada aos dados constantes da norma que os autoriza, devendo ser 

praticado com estrita observância à referida norma. 

 e) a única restrição que se impõe à sua edição é a competência da autoridade que expede o ato. 
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Questão 119: FCC - AJ TRF5/TRF 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Poderes da Administração 

Sobre o abuso de poder, considere: 

  

I. Ocorre quando a autoridade, embora competente para praticar o ato, ultrapassa os limites de suas 

atribuições ou se desvia das suas finalidades administrativas. 

II. O abuso de poder só pode ocorrer na forma comissiva, nunca na omissiva. 

III. Desvio de finalidade não caracteriza abuso de poder. 

IV. O desvio de finalidade ou de poder ocorre quando a autoridade, atuando fora dos limites da sua 

competência, pratica o ato com fins diversos dos objetivados pela lei ou exigidos pelo interesse 

público. 

V. O excesso de poder ocorre quando a autoridade, embora competente para praticar o ato, vai além 

do permitido e exorbita no uso das suas faculdades administrativas. 

Está correto o que contém APENAS em 

 a) I e V. 

 b) I, II e IV. 

 c) I, II e V. 

 d) II e V. 

 e) III, IV e V. 

 

 

Questão 120: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014 

Assunto: Poderes da Administração 

Quando a Administração pública edita atos normativos que se prestam a orientar e disciplinar a 

atuação de seus órgãos subordinados, diz-se que atuação é expressão de seu poder 

 a)  disciplinar, atingindo eventuais terceiros que não integram a estrutura da Administração. 

 b)  de polícia interna, que tem lugar quando os destinatários integram a própria estrutura da 

Administração. 

 c)  normativo, que tem lugar quando os destinatários integram a própria estrutura da Administração. 

 d)  de polícia normativa, embora não atinjam os administrados em geral, sujeitos apenas ao poder 

regulamentar. 
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 e)  hierárquico, traduzindo a competência de ordenar a atuação dos órgãos que integram sua 

estrutura. 

 

 

Questão 121: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Poderes da Administração 

Decreto do Poder Executivo Municipal restringiu a circulação de veículos em determinado horário 

em perímetro identificado da cidade, sob o fundamento de que a restrição seria necessária para 

melhoria da qualidade do ar na região, comprovadamente inadequada por medidores oficiais. A 

medida, considerando que o poder executivo municipal tenha competência material para dispor 

sobre a ordenação do tráfego e seja constitucionalmente obrigado a tutela do meio ambiente, 

 a) é expressão da faceta disciplinar do poder regulamentar, que pode se prestar a restringir a esfera 

de interesses dos administrados, com vistas ao atendimento do interesse público. 

 b) é expressão do poder disciplinar, na medida em que houve limitação, ainda que legal, dos direitos 

individuais dos administrados. 

 c) insere-se no poder normativo do Executivo Municipal, que pode editar atos normativos 

autônomos disciplinando os assuntos de interesse local da comunidade. 

 d) excede o poder regulamentar, que se restringe à disciplina de organização administrativa do ente, 

devendo essas disposições constarem de lei formal. 

 e) insere-se no poder regulamentar do Executivo, se as disposições do decreto municipal estiverem 

explicitando normas legais que estabeleçam as diretrizes de ordenação do sistema viário com vistas a 

preservação da qualidade do ar. 

 

 

Questão 122: FCC - AJ TRT16/TRT 16/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Poderes da Administração 

Considere as afirmações abaixo. 

I. O poder disciplinar não abrange as sanções impostas a particulares não sujeitos à disciplina interna 

da Administração. 

II. Os órgãos consultivos, embora incluídos na hierarquia administrativa para fins disciplinares, fogem 

à relação hierárquica no que diz respeito ao exercício de suas funções. 
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III. A discricionariedade existe, ilimitadamente, nos procedimentos previstos para apuração da falta 

funcional, pois os Estatutos funcionais não estabelecem regras rígidas como as que se impõem na 

esfera criminal. 

 

A propósito dos poderes disciplinar e hierárquico, está correto o que se afirma em 

 a) III, apenas. 

 b) I, II e III. 

 c) I e II, apenas. 

 d) II, apenas. 

 e) I e III, apenas. 

 

 

Questão 123: FCC - AJ TRT18/TRT 18/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Poderes da Administração 

A Administração pública, em regular fiscalização a estabelecimentos comerciais, autuou e impôs 

multa aos infratores das normas que disciplinavam o segmento. Essa atuação da Administração é 

expressão do poder 

 a) de polícia, sendo o ato de imposição de multa dotado do atributo da discricionariedade. 

 b) de polícia, sendo o ato de imposição de multa dotado de exigibilidade e coercibilidade. 

 c) disciplinar, dotado do atributo de autoexecutoriedade. 

 d) regulamentar, que permite que a Administração institua e aplique multas pecuniárias aos 

administrados. 

 e) regulamentar, em sua faceta de poder de polícia, que permite que a Administração institua multas 

pecuniárias aos administrados. 

 

 

Questão 124: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016 

Assunto: Poderes da Administração 

O exercício dos poderes inerentes à função executiva e a regular atuação da Administração pública 

não estão dissociados da influência dos princípios que regem a Administração pública em toda sua 

atuação. Essa relação 
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 a)  expressa-se, no caso do poder de polícia, à submissão ao princípio da supremacia do interesse 

público, que fundamenta a atuação da Administração pública quando não houver fundamento legal 

para embasar as medidas de polícia. 

 b) de subordinação aos princípios da legalidade e da impessoalidade não afasta a possibilidade da 

Administração pública adotar medidas administrativas de urgência ou de firmar relações jurídicas 

diretamente com alguns administrados, sem submissão a procedimento de seleção público, desde 

que haja previsão legal para tanto. 

 c) que impõe presunção de legitimidade e veracidade aos atos praticados pela Administração pública 

não admite revisão administrativa, somente questionamento judicial, cabendo ao administrado o 

ônus da prova em contrário. 

 d)  existente entre o poder disciplinar e o princípio da legalidade informa o poder de tutela exercido 

sobre os atos praticados pelos entes que integram a Administração indireta, permitindo que a 

Administração central promova a revisão dos mesmos para adequá-los à legalidade. 

 e)  que se forma entre o princípio da legalidade e o poder regulamentar autoriza a edição de atos de 

natureza originária nas hipóteses de organização administrativa e, nos demais casos, sempre que 

houver lacuna ou ausência de lei. 

 

 

Questão 125: FCC - Ass Promo (MPE RS)/MPE RS/2008 

Assunto: Poderes da Administração 

Sobre os poderes da Administração, considere: 

I. Faculdade de que dispõem os Chefes de Executivo de explicitar a lei para sua correta execução, ou 

de expedir decretos autônomos sobre matéria de sua competência ainda não disciplinada em lei. 

II. Poder de que dispõe o Executivo de distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e 

rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores de seu 

quadro de pessoal. 

 Estes conceitos referem-se, respectivamente, aos poderes 

 a)  regulamentar e hierárquico. 

 b)  normativo e disciplinar. 

 c)  disciplinar e discricionário 

 d)  de polícia e hierárquico. 

 e)  hierárquico e normativo. 
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Questão 126: FCC - Ass (MPE RS)/MPE RS/Direito/2008 

Assunto: Poderes da Administração 

Tendo em vista os poderes da administração pública, analise: 

 

I. Faculdade de punir internamente as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à 

disciplina dos órgãos e serviços da Administração. 

II. Faculdade de que dispõe a Administração Pública de condicionar e restringir o uso e gozo de bens, 

atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado. 

Os conceitos acima se referem, respectivamente, aos poderes 

 a)  de polícia e regulamentar. 

 b)  disciplinar e de polícia. 

 c)  discricionário e de polícia. 

 d)  hierárquico e arbitrário. 

 e)  disciplinar e discricionário. 

 

 

Questão 127: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto: Poder Disciplinar 

A Administração Pública, ao tomar conhecimento de infrações, cometidas por estudantes de uma 

escola pública, utiliza-se de um de seus poderes administrativos, qual seja, o poder disciplinar. Nesse 

caso, a Administração Pública 

 a)  poderia utilizar-se de tal poder contra os estudantes da escola pública. 

 b)  não poderia utilizar-se de tal poder, porém, pode impor sanções aos estudantes, com fundamento 

no poder de polícia do Estado. 

 c)  poderia utilizar-se de tal poder, no entanto, ele está limitado à fase de averiguação, não cabendo à 

Administração, nessa hipótese, punir. 

 d)  não poderia utilizar-se de tal poder, vez que ele somente é aplicável aos servidores públicos. 

 e) poderia utilizar-se de tal poder, que, nessa hipótese, será discricionário, ou seja, pode a 

Administração escolher entre punir e não punir. 
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Questão 128: FCC - AJ TRE PR/TRE PR/Judiciária/2012 

Assunto: Poder Disciplinar 

O poder disciplinar é a faculdade 

 a) que detém o agente público de demitir todo aquele que se opõe à execução do poder 

discricionário dos agentes públicos. 

 b) que deve exercer o agente político contra todo servidor que comete ato criminoso. 

 c) do agente público de punir faltas funcionais ou violação de deveres funcionais por outros agentes 

públicos. 

 d) de um agente público orientar a ação administrativa de servidores hierarquicamente 

subordinados. 

 e) que exerce todo administrador sobre os seus administrados. 

 

 

Questão 129: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Poder Disciplinar 

As infrações disciplinares inserem-se no campo do direito administrativo sancionatório, sendo que, 

quanto ao regime jurídico aplicável às mesmas 

 a) não estão sujeitas ao princípio da legalidade e da tipicidade, porquanto, nessa seara, vige o 

princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, essencialmente marcado pela presença 

da discricionariedade administrativa na tipificação do ilícito e gradação da pena. 

 b) admitem definição genérica da conduta mediante a adoção de conceitos jurídicos indeterminados, 

sempre por meio de lei formal, que tornam possível a avaliação discricionária da administração 

acerca da caracterização do ilícito e de suas penas. 

 c) não são admitidos os denominados tipos abertos, exigindo-se a rigorosa e precisa descrição das 

condutas infracionais em tipos administrativos exatos e detalhados, em razão do princípio da estrita 

legalidade e do princípio da segurança jurídica. 

 d) a valoração das condutas gravosas não está sujeita a juízo discricionário, constituindo-se atividade 

vinculada da administração, submetida, por essa razão, a controle judicial. 

 e) sua apuração não está sujeita ao devido processo legal substancial e aos princípios da motivação, 

publicidade e razoabilidade, em razão do bem jurídico protegido: o exercício regular da função 

administrativa. 
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Questão 130: FCC - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Poder Regulamentar 

A Administração pública editou um decreto organizando o segmento imobiliário de sua 

administração. A medida é 

 a) constitucional, desde que não tenha implicado em criação de órgão ou aumento de despesa. 

 b) inconstitucional, tendo em vista que a autonomia da administração pública para tanto estaria 

restrita a extinção de cargos vagos. 

 c) constitucional, desde que tenha havido autorização legislativa e que não tenha implicado extinção 

de cargos, ainda que vagos. 

 d) inconstitucional, na medida em que o executivo não possui competência para edição de decretos 

autônomos em decorrência de seu poder regulamentar, nem para organizar a administração pública. 

 e) inconstitucional, tendo em vista que a organização da administração deve ser promovida por meio 

de lei. 

 

 

Questão 131: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2011 

Assunto: Poder Regulamentar 

É correta a afirmação de que o exercício do poder regulamentar está consubstanciado na 

competência 

 a) das autoridades hierarquicamente superiores das administrações direta e indireta, para a prática 

de atos administrativos vinculados, objetivando delimitar o âmbito de aplicabilidade das leis. 

 b) dos Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, objetivando a fiel aplicação das leis, 

mediante atos administrativos expedidos sob a forma de homologação. 

 c) originária dos Ministros e Secretários estaduais, de editarem atos administrativos destinados a 

esclarecer a aplicabilidade das leis ordinárias. 

 d) dos Chefes do Poder Executivo para editar atos administrativos normativos destinados a dar fiel 

execução às leis. 

 e) do Chefe do Poder Executivo Federal, com a finalidade de editar atos administrativos de gestão, 

para esclarecer textos controversos de normas federais. 
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Questão 132: FCC - AJ TRE PR/TRE PR/Judiciária/2012 

Assunto: Poder Regulamentar 

De acordo com Maria Sylvia Zanella di Pietro, o poder regulamentar é uma das formas de expressão 

da competência normativa da Administração Pública. Referido poder regulamentar, de acordo com a 

Constituição Federal, 

 a) é competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, que também pode editar decretos 

autônomos, nos casos previstos. 

 b) admite apenas a edição de decretos executivos, complementares à lei. 

 c) compreende a edição de decretos regulamentares autônomos sempre que houver lacuna na lei. 

 d) admite a delegação da competência originária em caráter geral e definitivo. 

 e) compreende a edição de decretos autônomos e regulamentares, quando houver lacuna na lei. 

 

 

Questão 133: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Poder Regulamentar 

A atividade regulamentar é própria do Poder Executivo, em especial do Chefe do Executivo. A 

Constituição Federal reserva ao campo regulamentar a disciplina de algumas matérias, conforme 

estabelece o artigo 84 da Constituição Federal. A delegação da referida competência regulamentar 

 a) para se operar validamente deve contar obrigatoriamente com participação do Poder Legislativo, 

por meio de lei que autorize o Chefe do Executivo transferir funções às autoridades públicas 

indicadas na Constituição. 

 b) por ser competência privativa atribuída pela Constituição ao Chefe do Executivo não abrange a 

organização e funcionamento da Administração federal, exceto quando implicar aumento de 

despesa, criação ou extinção de órgãos públicos. 

 c) abrange a edição dos denominados regulamentos de organização, desde que haja expressa 

autorização legal. 

 d) não abrange a extinção de funções ou cargos públicos quando vagos, por ser da competência 

exclusiva do Chefe do Executivo, nos termos da Constituição Federal. 

 e) permite que o Chefe do Executivo, mediante juízo de conveniência e oportunidade, transfira, no 

âmbito do Executivo, aos Ministros de Estado, a função de editar regulamentos de organização, 

respeitados os limites constitucionais. 
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Questão 134: FCC - AJ TRE SP/TRE SP/Judiciária/2012 

Assunto: Poder de Polícia 

A atividade da Administração consistente na limitação de direitos e atividades individuais em 

benefício do interesse público caracteriza o exercício do poder 

 

 a) regulamentar, exercido mediante a edição de atos normativos para fiel execução da lei e com a 

prática de atos concretos, dotados de autoexecutoriedade. 

 b) de polícia, exercido apenas repressivamente, em caráter vinculado e com atributos de 

coercibilidade e autoexecutoriedade. 

 c) disciplinar, exercido com vistas à aplicação da lei ao caso concreto, dotado de coercibilidade e 

autoexecutoriedade. 

 d) de polícia, exercido por meio de ações preventivas e repressivas dotadas de coercibilidade e 

autoexecutoriedade. 

 e) disciplinar, consistente na avaliação de conveniência e oportunidade para aplicação das restrições 

legais ao caso concreto, o que corresponde à denominada autoexecutoriedade. 

 

 

Questão 135: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Judiciária/Execução de Mandados/2010 

Assunto: Poder de Polícia 

Dentre outros, são atributos ou qualidades do poder de polícia 

 a) a discricionariedade e a coercibilidade. 

 b) a auto-executoriedade e a forma. 

 c) a presunção de legitimidade e a competência. 

 d) o motivo e a tipicidade. 

 e) a forma e a finalidade. 

 

 

Questão 136: FCC - Of Just (TJ PE)/TJ PE/Judiciária e Administrativa/2012 

Assunto: Poder de Polícia 

Em matéria do poder de polícia de que dispõe a Administração Pública, considere: 
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I. A finalidade do poder de polícia se restringe à defesa do Estado e de sua Administração, conferindo-

lhe poderes para anular liberdades públicas ou direitos dos cidadãos. 

II. O poder de polícia tem atributos específicos, peculiares, e tais são a discricionariedade, a auto-

executoriedade e a coercibilidade, mas passíveis de controle em geral. 

III. No poder de polícia originário e no delegado observa-se que o primeiro é pleno no seu exercício e 

consectário, ao passo que o segundo é limitado nos termos da delegação e se caracteriza por atos de 

execução. 

IV. As condições de validade do poder de polícia são diferentes as dos demais atos administrativos 

comuns porque limitadas à proporcionalidade da sanção e à legalidade dos meios empregados pela 

Administração. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a) I e II. 

 b) I, II e IV. 

 c) I, III e IV. 

 d) II e III. 

 e) II, III e IV. 

 

 

Questão 137: FCC - Ana (DPE RS)/DPE RS/Processual/2013 

Assunto: Poder de Polícia 

Determinada Municipalidade recebeu reiteradas denúncias de pais de alunos sobre irregularidades 

em alimentos vendidos na cantina de uma escola particular, em virtude de indisposições repetidas 

experimentadas por seus filhos. Instaurado procedimento, na primeira fiscalização foi constatada a 

existência de grande número de alimentos com data de validade expirada. Diante da situação, e 

considerando 

o histórico das denúncias que instruem o processo, os fiscais podem 

 a) apreender as mercadorias vencidas, prosseguindo o processo administrativo com regular 

observância do contraditório e da ampla defesa, para somente ao fim se decidir pela imposição de 

multa e suspensão da licença de funcionamento do estabelecimento. 

 b) multar o estabelecimento e seus responsáveis, não lhes sendo possível a interdição do 

estabelecimento em virtude do mesmo funcionar nas dependências de uma escola privada. 
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 c) autuar e multar os responsáveis pelo estabelecimento de ensino, não podendo, no entanto, 

interditar a cantina, em razão da necessidade de atendimento dos alunos da instituição. 

 d) cassar, liminarmente, a licença do estabelecimento e encerrar o processo administrativo, como 

forma de expressão do poder de polícia administrativa, prescindindo- se de observância do 

contraditório e da ampla defesa em face das provas encontradas. 

 e) interditar o estabelecimento, sem prejuízo de eventual apreensão de mercadorias, imposição de 

multa e regular prosseguimento do processo administrativo, nos termos da lei, como forma de 

expressão do poder de polícia administrativa. 

 

 

Questão 138: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Poder de Polícia 

O Poder de Polícia atribuído à Administração pública para o bom desempenho de suas atribuições 

 a) emana da própria natureza das atribuições, a fim de que seja possível realizá-las, prescindindo de 

previsão normativa estabelecendo os aspectos da atuação. 

 b) possui alguns atributos inerentes à sua atuação, sem os quais nenhum ato de polícia teria 

efetividade, tal como a autoexecutoriedade. 

 c) permite a não aplicação de algumas garantias constitucionais estabelecidas em favor dos 

administrados, tendo em vista que visa ao atendimento do interesse público, que prevalece sobre os 

demais princípios. 

 d) demanda previsão normativa para sua utilização, embora possa permitir margem de apreciação 

discricionária no seu desempenho. 

 e) autoriza a imposição de medidas concretas coercitivas de direitos dos administrados, demanda 

autorização judicial, contudo, para autoexecutoriedade das mesmas. 

 

 

Questão 139: FCC - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Poder de Polícia 

Durante fiscalização em bares e restaurantes localizados em determinada região de Salvador, os 

agentes municipais constataram, em alguns estabelecimentos, a existência de produtos alimentícios 

impróprios para o consumo ou com data de validade expirada. Os agentes municipais, devidamente 

amparados em previsão legal, 
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 a) podem apreender os gêneros alimentícios impróprios para o consumo e com data de validade 

expirada, como medida de polícia administrativa, não estando autorizados a interditar os respectivos 

estabelecimentos, conduta que se respalda no poder disciplinar e, portanto, depende de prévia 

autorização da autoridade superior. 

 b) devem apreender os produtos impróprios para o consumo e com data de validade expirada, 

podendo, inclusive, promover a interdição do estabelecimento como medida de polícia protetiva da 

saúde pública, diferindo-se o contraditório e a ampla defesa. 

 c)  devem multar os estabelecimentos faltosos, providenciando, na sequência, o ajuizamento de ação 

judicial de natureza cautelar para obter a apreensão das mercadorias e a interdição daqueles. 

 d) podem interditar os estabelecimentos e apreender as mercadorias, não sendo possível a 

imposição de multa, tendo em vista que o regular exercício do poder de polícia não se coaduna com o 

diferimento do contraditório e da ampla defesa, que devem ser prévios à qualquer sanção. 

 e)  devem autuar os estabelecimentos, como medida de polícia decorrente de poder disciplinar 

hierárquico e apreender as mercadorias impróprias para o consumo ou com data de validade 

expirada, como medida de polícia sancionadora. 

 

 

Questão 140: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/Execução de Mandados/2011 

Assunto: Poder de Polícia 

O poder de polícia 

 a) possui, como meio de atuação, apenas medidas de caráter repressivo. 

 b) delegado é limitado aos termos da delegação e se caracteriza por atos de execução. 

 c) é sempre discricionário. 

 d) não é inerente a toda Administração, não estando presente, por exemplo, na esfera administrativa 

dos Municípios. 

 e) não tem como um de seus limites a necessidade de observância aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. 

 

 

Questão 141: FCC - AJ TRE PR/TRE PR/Judiciária/2012 

Assunto: Poder de Polícia 
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Considerando que sejam atributos do poder de polícia a discricionariedade, a coercibilidade e a 

autoexecutoriedade, da qual são desdobramentos a exigibilidade e a executoriedade, é correto 

afirmar: 

 a) A discricionariedade está presente em todos os atos emanados do poder de polícia. 

 b) A exigibilidade compreende a necessidade de provocação judicial para adoção de medidas de 

polícia. 

 c) A autoexecutoriedade prescinde da coercibilidade, que pode ou não estar presente nos atos de 

polícia. 

 d) A coercibilidade traduz-se na caracterização do ato de polícia como sendo uma atividade negativa, 

na medida em que se presta a limitar a atuação do particular. 

 e) O poder de polícia pode ser exercido por meio de atos vinculados ou de atos discricionários, neste 

caso quando houver certa margem de apreciação deixada pela lei. 

 

 

Questão 142: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador/2015 

Assunto: Poder de Polícia 

As prerrogativas concedidas à Administração pública e as sujeições impostas aos administrados são 

objeto de constantes contraposições, 

servindo os princípios que norteiam a atuação do Poder Público também como limitadores e 

garantias aos direitos individuais dos administrados. O exercício do poder de polícia é exemplo dessa 

contraposição, havendo situações em que os limites das competências administrativas ficam mais 

evidentes do que em outros. Como adequada forma de interação do poder de polícia e dos direitos 

individuais é correto 

 a) afirmar que o exercício do poder de polícia administrativo é sempre repressivo, assemelhando-se 

à polícia judiciária nesse aspecto, sendo garantido ao administrado o exercício do contraditório e da 

ampla defesa, ainda que diferido em relação àquela atuação. 

 b) ressalvar o atributo da auto-executoriedade no exercício do poder de polícia em algumas 

situações que não se mostrem imprescindíveis para o atendimento do interesse público e impliquem 

infringir garantias constitucionais dos administrados, como a inviolabilidade de domicílio. 

 c) concluir que a auto-executoriedade é atributo inerente a toda a atuação de polícia da 

Administração pública, diferentemente da exigibilidade, prescindível muitas vezes, na medida em que 

aquela atuação ficaria esvaziada no caso de depender de interferência do Poder Judiciário. 
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 d) permitir a superação de garantias e liberdades individuais sempre que a Administração pública 

entender que assim o interesse público restará melhor atendido, diferindo-se a motivação e a 

observância do contraditório e da ampla defesa. 

 e) limitar a atuação da Administração pública pelos prejuízos financeiros causados aos 

administrados, de modo que a atuação coercitiva somente é permitida para fins preventivos e desde 

que não gere impacto patrimonial na esfera dos interessados, sob pena de ser obrigatória prévia 

instauração de processo administrativo. 

 

 

Questão 143: FCC - AJ TRE SP/TRE SP/Judiciária/2017 

Assunto: Poder de Polícia 

Suponha que o Secretário de Transportes de determinado Estado tomou conhecimento, por 

intermédio de matéria jornalística, da existência de longas filas para carregamento dos cartões de 

utilização dos trens administrados por uma sociedade de economia mista vinculada àquela Pasta. 

Diante dos fatos apurados, decidiu avocar, para área técnica da Secretaria, algumas atividades de 

gerenciamento e logística desempenhadas por uma das Diretorias da referida empresa. 

Fundamentou sua decisão no exercício dos poderes hierárquico e disciplinar. Considerando a 

situação narrada, 

 a) a atuação do Secretário justifica-se do ponto de vista da hierarquia, porém não sob aspecto 

disciplinar, eis que não identificada infração administrativa. 

 b)  a decisão baseia-se, legitimamente, apenas no poder disciplinar, que compreende o controle e a 

supervisão. 

 c)  descabe a invocação dos poderes citados, sendo certo que a atuação da Secretaria deve se dar nos 

limites do poder de tutela. 

 d) a decisão somente será justificável, sob o fundamento de poder hierárquico, se constada a 

existência de desvio de conduta pelos administradores da empresa. 

 e)  a decisão extrapolou a competência disciplinar, que somente pode ser exercida para corrigir 

desvios na organização administrativa da entidade. 

 

 

Questão 144: FCC - AJ TRE SP/TRE SP/Judiciária/2012 

Assunto: Poder Vinculado e Discricionário 
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O diretor de um órgão público qualquer tem poder para definir o período durante o qual serão 

gozadas as férias dos seus servidores. Esse dirigente é obrigado a conceder férias anuais a todos os 

servidores do órgão. Os dois casos referem-se, respectivamente, ao  exercício de poder 

 a) distributivo e coercitivo. 

 b) discriminativo e assertivo. 

 c) disciplinar e vinculado. 

 d) arbitrário e obrigatório. 

 e) discricionário e vinculado. 

 

 

Questão 145: FCC - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2010 

Assunto: Poder Vinculado e Discricionário 

A liberdade de escolha quanto à oportunidade e conveniência do ato administrativo praticado nos 

limites da lei insere-se no âmbito da 

 a) arbitrariedade. 

 b) discricionariedade. 

 c) vinculação. 

 d) imperatividade. 

 e) regulamentação. 

 

 

Questão 146: FCC - Of Just (TJ PE)/TJ PE/Judiciária e Administrativa/2012 

Assunto: Poder Vinculado e Discricionário 

No que se refere aos poderes administrativo, discricionário e vinculado, é INCORRETO afirmar: 

 a) Mesmo quanto aos elementos discricionários do ato administrativo há limitações impostas pelos 

princípios gerais de direito e pelas regras de boa administração. 

 b) A discricionariedade é sempre relativa e parcial, porque, quanto à competência, à forma e à 

finalidade do ato, a autoridade está subordinada ao que a lei dispõe. 

 c) Poder vinculado é aquele que o Direito Positivo – a Lei – confere à Administração Pública para a 

prática de ato de sua competência, determinando os elementos e requisitos necessários à sua 

formalização, mas lembrando a dificuldade de se encontrar um ato administrativo inteiramente 

vinculado. 
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 d) A atividade discricionária encontra plena justificativa na impossibilidade de o legislador catalogar 

na lei todos os atos que a prática administrativa exige. 

 e) Na categoria dos atos administrativos vinculados, a liberdade de ação do administrador é ampla, 

visto que não há necessidade de se ater à enumeração minuciosa do Direito Positivo para realizá-la. 

 

 

Questão 147: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014 

Assunto: Poder Vinculado e Discricionário 

A atuação discricionária da Administração pública 

 a) nem sempre se fundamenta por razões de conveniência e oportunidade. 

 b) permite, excepcionalmente, a edição de atos que contrariem a lei, desde que favoráveis ao 

interesse público. 

 c) aplica-se aos atos administrativos vinculados. 

 d) tem como exemplo a revogação de atos administrativos. 

 e) tem como exemplo a anulação de atos administrativos. 

 

 

Questão 148: FCC - AJ TRE PR/TRE PR/Judiciária/2012 

Assunto: Poder Vinculado e Discricionário 

O exercício do poder discricionário pelo agente público, dentro dos limites da lei, 

 a)  deve se pautar pelo princípio do imperativo categórico. 

 b)  decorre de determinação explícita do superior hierárquico. 

 c)  objetiva beneficiar sempre os mais necessitados. 

 d)  depende da vontade do agente público. 

 e)  se funda nos critérios de oportunidade e conveniência. 

 

 

Questão 149: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

Assunto: Poder Vinculado e Discricionário 

Considere o trecho do artigo doutrinário abaixo indicado: 
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Não é possível que haja uma única solução para cada caso concreto, tampouco é lícito querer que a 

interpretação correta seja aquela sustentada pelos órgãos de controle, por exemplo. A complexidade 

das situações fáticas, em face da imensa gama de interesses públicos envolvidos, colabora para a 

existência de um considerável leque de escolhas possíveis para cada situação. Não se pode confundir, 

todavia, a pretensa única interpretação possível com a melhor interpretação possível. Ao 

administrador compete interpretar a fim de atingir os seus objetivos, logo, a interpretação que 

indique opção inadequada não pode ser considerada como a interpretação mais correta. 

 

(FORTINI, Cristiana; MIRANDA, Iúlian. Revista da Procuradoria-Geral do 

Município de Belo Horizonte − RPGMBH, Belo Horizonte, ano 5, n. 10, p. 55-78, jul./dez. 2012) 

De acordo com o artigo citado, 

 a) a discricionariedade da Administração pública reserva um núcleo de escolha pautada no princípio 

da eficiência, que prefere aos demais, portanto, fica fora da ingerência do Poder Judiciário, ainda que 

não seja a melhor opção existente. 

 b) o princípio da eficiência permite aos órgãos de controle externo e interno o exame de 

economicidade e vantajosidade da opção feita pela Administração pública, pois aquele princípio 

permite identificar qual é a melhor decisão para o caso concreto. 

 c) o princípio da legalidade balizava a discricionariedade até a introdução do princípio da eficiência, 

que passou a autorizar decisões dissociadas da norma quando comprovado patente ganho de 

produtividade e celeridade. 

 d) os princípios que informam a Administração pública permitem que se identifique, no caso 

concreto, qual a decisão que o gestor público deveria tomar, de modo que, a partir da introdução do 

princípio da eficiência, o Poder Judiciário passou a adentrar todos os aspectos do poder 

discricionário. 

 e) é inerente ao poder discricionário do administrador que ele tenha escolhas lícitas a fazer; que o 

caso concreto permita, ao menos, duas opções de escolha dentro da legalidade, independentemente 

de haver uma que venha a se mostrar melhor que a outra, sob pena de não se tratar de atuação 

discricionária da Administração pública. 

 

 

Questão 150: FCC - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/Execução de Mandados/2012 

Assunto: Controle da Administração 
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Um dos instrumentos existentes para o exercício do controle judicial da atividade administrativa é a 

ação popular, sendo correto afirmar que 

 a) determina a integração obrigatória, no polo passivo da lide, da pessoa jurídica de direito público da 

qual emanou o ato impugnado. 

 b) determina a integração obrigatória, no polo ativo da lide, da pessoa de direito público da qual 

emanou o ato impugnado. 

 c) pressupõe a comprovação da lesão ao patrimônio público, não sendo suficiente a lesão à 

moralidade administrativa. 

 d) somente pode ser intentada por cidadão no gozo dos direitos políticos. 

 e) pode ser intentada por qualquer cidadão brasileiro, nato ou naturalizado, e pelo Ministério 

Público. 

 

 

Questão 151: FCC - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/Execução de Mandados/2010 

Assunto: Controle da Administração 

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. 

 

 

Questão 152: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Controle da Administração 

Sobre o controle administrativo da Administração Pública, considere: 

I. Denúncia de irregularidades internas ou de abuso de poder na prática de atos da Administração, 

feita por qualquer pessoa à autoridade competente para conhecer e coibir a ilegalidade apontada. 

II. Oposição expressa a atos da Administração que afetem direitos ou interesses legítimos do 

administrado. 

Estes conceitos referem-se, respectivamente, 
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 a) à reclamação e ao pedido de reconsideração. 

 b) à representação e à reclamação. 

 c) à representação e à revisão. 

 d) ao recurso hierárquico e à revisão. 

 e) à reclamação e ao recurso hierárquico. 

 

 

Questão 153: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto: Controle da Administração 

Insere-se entre as competências dos Tribunais de Contas da União, Estados e Municípios, no âmbito 

de sua atuação, 

 a) estabelecer os limites e condições para operações de crédito, interno e externo. 

 b) fixar o montante máximo de comprometimento da receita corrente líquida do respectivo ente 

federado com despesas de pessoal. 

 c) fiscalizar a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. 

 d) elaborar Relatório de Gestão Fiscal, ao final de cada quadrimestre, contendo o total despendido 

com despesa com pessoal, na esfera de cada Poder, dívida consolidada e mobiliária, operações de 

crédito e concessão de garantia. 

 e) autorizar a concessão de garantia em operações de crédito, interno e externo. 

 

 

Questão 154: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto: Controle da Administração 

A decisão do Tribunal de Contas que julga as contas dos administradores e demais responsáveis 

pelos dinheiros, bens e valores da administração direta e indireta, nos termos da competência 

estabelecida pelo inciso II, do artigo 71, da Constituição Federal, 

 a) possui eficácia de título executivo, exceto em relação à parcela correspondente a eventual 

imposição de multa. 

 b) não possui natureza jurisdicional, somente podendo ser executada após processo judicial em que 

se assegure ampla defesa aos administradores ou responsáveis. 

 c) constitui atividade jurisdicional atípica, exercida por órgão auxiliar do Poder Legislativo, não 

sendo passível de revisão pelo Poder Judiciário. 
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 d) vincula a autoridade administrativa ao seu cumprimento, somente sendo passível de revisão ou 

rescisão, na esfera administrativa, pelo próprio Tribunal de Contas. 

 e) na hipótese de julgar as contas irregulares, somente produz efeito após confirmada em processo 

administrativo disciplinar instaurado no âmbito do órgão próprio da Administração, em que seja 

assegurada ampla defesa ao administrador ou responsável. 

 

 

Questão 155: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto: Controle da Administração 

O sistema de controle interno da Administração Pública 

 a) deve ser exercido de forma independente em relação ao controle externo a cargo do Poder 

Legislativo, não cabendo integração entre as duas modalidades de controle. 

 b) visa a assegurar a legalidade da atividade administrativa, não se aplicando, todavia, à fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária e patrimonial da Administração, que são aspectos reservados ao 

controle externo exercido pelo Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas. 

 c) autoriza a anulação dos próprios atos, quando eivados de vício, e a revogação, por motivo de 

conveniência e oportunidade, vedado o exame pelo Poder Judiciário. 

 d) decorre do poder de autotutela e, portanto, somente pode ser exercido de ofício. 

 e) constitui o poder de fiscalização e correção que a Administração exerce, de forma ampla, sobre 

sua própria atuação, sob os aspectos de legalidade e mérito. 

 

 

Questão 156: FCC - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Controle da Administração 

A Administração pública submete-se, nas suas atividades típicas, nos termos da lei, ao controle do 

 a) Tribunal de Contas no que concerne ao juízo de oportunidade e conveniência, excluída apreciação 

de economicidade e legalidade, exclusivos do poder Legislativo. 

 b) Judiciário, no que concerne aos aspectos de oportunidade e conveniência, e do Legislativo no que 

concerne aos aspectos de legalidade. 

 c) Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas, que promove controle de legalidade e 

economicidade, dentre outros aspectos, nos termos da lei. 
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 d) Judiciário quanto aos aspectos de legalidade e discricionariedade, e da própria administração, em 

nível superior, quanto aos aspectos de discricionariedade. 

 e) Legislativo, no que concerne ao juízo de oportunidade e conveniência, e ao Tribunal de Contas, no 

que concerne à legalidade de seus atos. 

 

 

Questão 157: FCC - AJ TRF3/TRF 3/Judiciária/Execução de Mandados/2007 

Assunto: Controle da Administração 

O controle legislativo da Administração pública é exercido por meio de instrumentos, dentre os quais 

se destacam: 

 a) convocação de autoridades; ação popular; ação civil pública; reclamação administrativa; e 

fiscalização contábil, financeira e orçamentária. 

 b) pedido de informação; direito de petição; pedido de reconsideração; ação popular e mandado de 

segurança. 

 c) Comissão Parlamentar de Inquérito; pedido de informação; convocação de autoridades; e 

fiscalização contábil, financeira e orçamentária. 

 d) Comissão Parlamentar de Inquérito; pedido de informação; pedido de reconsideração; habeas 

data; e interdito proibitório. 

 e) ação civil pública; habeas data; fiscalização contábil, financeira e orçamentária; reclamação 

administrativa; e direito de petição. 

 

 

Questão 158: FCC - AJ TRF1/TRF 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2006 

Assunto: Controle da Administração 

Tendo em vista o controle da administração, considere as afirmações abaixo. 

 

I. Os atos interna corporis que exorbitarem em seu conteúdo, ferindo direitos individuais e coletivos, 

poderão ser apreciados pelo Poder Judiciário. 

II. O controle judiciário prévio dos atos obrigacionais expedidos pela Administração Pública limita-se 

aos aspectos da legalidade e mérito. 

III. Por meio do poder de autotutela, a União exerce o controle interno sobre as entidades da 

Administração Indireta que instituiu. 
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IV. O Senado Federal exerce controle prévio, dentre outras hipóteses, quando aprova, por voto 

secreto, após argüição pública, a escolha dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça. 

É correto o que se afirma SOMENTE em 

 a) I e IV. 

 b) II e III. 

 c) II e IV. 

 d) I, II, III. 

 e) I, III e IV. 

 

 

Questão 159: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Judiciária/Execução de Mandados/2010 

Assunto: Controle da Administração 

No que diz respeito ao controle da Administração, analise: 

I. O controle administrativo é um controle de legalidade e de mérito derivado do poder-dever de 

autotutela da Administração. 

II. O controle legislativo configura-se, sobretudo, como um controle político, podendo ser 

controlados aspectos relativos à legalidade e à conveniência pública dos atos do Poder Executivo. 

III. O controle judicial, regra geral, é exercido a priori e de ofício, concernente à legalidade e à 

conveniência dos atos administrativos, produzindo efeitos ex nunc. 

IV. Dentre outros, são instrumentos de controle judicial a ação popular, a representação, o mandado 

de segurança e os processos administrativos em geral. 

Nesses casos, é correto o que consta APENAS em 

 a) I, II e IV. 

 b) II e III. 

 c) I e II. 

 d) II, III e IV. 

 e) I, III e IV. 

 

 

Questão 160: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Controle da Administração 
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Maria Helena requereu que lhe fosse concedida licença para construir em seu terreno. Observou a 

legislação municipal, contratou a execução do competente projeto e apresentou à Administração 

pública para aprovação. O pedido, no entanto, foi indeferido, sob o fundamento de que na mesma rua 

já existia uma obra em curso, o que poderia ocasionar transtornos aos demais administrados. Maria 

Helena, inconformada, ajuizou medida judicial para obtenção da licença, no que foi atendida. A 

decisão judicial, 

 a) é regular manifestação do poder de controle do ato administrativo, desde que comprovado o 

preenchimento dos requisitos de edição do ato vinculado. 

 b) excede os limites do controle judicial do ato administrativo, na medida em que interfere em juízo 

discricionário da Administração Pública. 

 c) excede os limites do controle judicial do ato administrativo, na medida em que a atuação do 

Judiciário deve ficar adstrita a análise de legalidade, não podendo substituir o ato administrativo 

como no caso proposto. 

 d) é regular manifestação do poder de controle do ato administrativo, com exceção da concessão da 

licença, atividade privativa da administração, que não poderia ser suprida pelo Judiciário, ainda que 

diante de recusa da autoridade. 

 e) é regular manifestação do poder de controle do ato administrativo, tendo em vista que 

contemporaneamente vem sendo admitido o controle dos aspectos discricionários do ato 

administrativo. 

 

 

Questão 161: FCC - AJ TRT18/TRT 18/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Controle da Administração 

A atuação da Administração pública está submetida a controle interno e externo. É correto afirmar 

que 

 a) o controle exercido pelo Legislativo é mais restrito do que o exercido pelo Judiciário, na medida 

em que se restringe ao controle de legalidade dos atos administrativos. 

 b) o controle de economicidade, exercido com auxílio do Tribunal de Contas, limita-se a exame de 

legalidade, visto que o controle Legislativo não admite análise discricionária. 

 c) o controle exercido pelo Legislativo é mais restrito que aquele desempenhado pelo poder 

judiciário, porque não admite análise de mérito da atuação administrativa. 
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 d) a fiscalização exercida pelo Legislativo está expressamente delimitada pela Constituição Federal 

brasileira, incluindo o controle político, que abrange análise de mérito, em algum grau e medida. 

 e) não se admite controle exercido pelo Legislativo, em razão do princípio da separação de poderes, 

cabendo, apenas excepcionalmente controle pelo Judiciário, admitindo-se algum grau de controle de 

discricionariedade. 

 

 

Questão 162: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014 

Assunto: Controle da Administração 

A Administração pública, é sabido, está sujeita a princípios expressos e implícitos no exercício de suas 

funções. A observância desses princípios está sujeita a controle, do que é exemplo o controle 

 a) administrativo externo, que se presta à verificação da observância dos princípios, desde que 

expressos, que regem a Administração. 

 b) exercido pelo Legislativo, pelo Judiciário e pela própria Administração, sem prejuízo da 

participação do usuário no bom desempenho das funções administrativas, o que lhes confere, 

inclusive, direito à informações sobre a atuação do governo. 

 c) exercido pelo Judiciário, que se consubstancia em verificação interna dos princípios expressos, 

tais como, legalidade, impessoalidade e supremacia do interesse público. 

 d) legislativo externo, que se presta somente à verificação da observância dos princípios expressos e 

da discricionariedade da Administração. 

 e) exercido pela própria Administração, que se presta a verificar a observância dos princípios 

expressos e implícitos, vedada, no entanto, a revisão dos atos, que deve ser feita judicialmente. 

 

 

Questão 163: FCC - AJ TRE RS/TRE RS/Judiciária/2010 

Assunto: Controle Administrativo (Direito Administrativo) 

Está correto afirmar que, o controle administrativo 

 a) é exercido por meio de fiscalização hierárquica, apenas. 

 b) dos atos do Poder Executivo é exercido pelo Poder Legislativo. 

 c) permite a anulação dos atos administrativos por conveniência e oportunidade. 

 d) deriva do poder-dever de autotutela que a Administração tem sobre seus próprios atos e agentes. 

 e) não pode ser exercido pelos Poderes Judiciário e Legislativo. 
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Questão 164: FCC - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Controle Administrativo (Direito Administrativo) 

Em suas atividades, sabe-se que a Administração pública está sujeita a controles interno e externo. 

Desta forma, é correto afirmar que o controle 

 a)  interno exercido pelo Legislativo abrange não apenas critério de legalidade, mas também alcança 

análise de economicidade dos atos da Administração pública. 

 b)  interno e o externo exercidos pelo Judiciário abrangem não só aspectos de legalidade, mas 

também abarca critérios de legitimidade e economicidade dos atos da Administração pública. 

 c)  exercido pela própria Administração pública, denominado de autotutela, inclui a possibilidade de 

rever seus próprios atos, e o poder de tutela se destina aos entes que integram a Administração 

indireta. 

 d)  exercido pelo própria Administração pública inclui a capacidade de rever seus próprios atos e 

aqueles praticados pelos entes da Administração indireta, como exteriorização de seu poder de 

autotutela. 

 e)  externo exercido pelo Legislativo e pelo Judiciário se limitam à análise dos critérios de legalidade 

dos atos administrativos, e o controle exercido pela Administração pública dos atos praticados pelos 

entes da Administração indireta, abrange aspectos de legalidade e discricionariedade. 

 

 

Questão 165: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Controle Legislativo ou Parlamentar 

De acordo com a separação de poderes constitucionalmente estabelecida, a função de administrar 

incumbe ao Poder Executivo. A Administração pública, no desempenho das tarefas inerentes a essa 

função 

 a)  submete-se a controle externo do Poder Judiciário, vedada interferência de outros órgãos ou 

entes, ainda que da mesma esfera de governo, em especial quando se tratar de atuação discricionária. 

 b)  admite controle interno de outros órgãos, entes ou Poderes, vedado controle externo no que se 

refere aos aspectos discricionários da atuação. 
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 c)  submete-se a controle interno, pelos órgãos que integram sua própria estrutura, e a controle 

externo, desempenhado pelo Tribunal de Contas e pelo Poder Judiciário, vedada análise de qualquer 

aspecto discricionário. 

 d)  admite controle do poder externo, tanto dos órgãos que integram a estrutura da Administração, 

quanto do Tribunal de Contas, cuja análise de mérito é mais restrita que o controle desempenhado 

pelo Poder Judiciário, que o faz sem distinção. 

 e)  submete-se a controle externo exercido pelo Legislativo, com auxilio do Tribunal de Contas, que 

pode abranger análise de critérios que excedem a legalidade, tal como economicidade. 

 

 

Questão 166: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

Assunto: Parlamentar indireto (Tribunais de Contas, Controle técnico-financeiro) 

As atividades desempenhadas pela Administração pública não estão imunes a controle, o que é 

inerente, inclusive, ao princípio da separação de poderes. Contrapondo o controle exercido pelos 

Tribunais de Contas e a teoria do ato administrativo, a atuação daquelas Cortes de Contas 

 a) é expressão do controle interno dos atos da Administração pública, restrito aos aspectos 

financeiros, o que abrange não só a análise contábil, de receitas e despesas, mas também verificações 

da oscilação patrimonial dos entes. 

 b) é acessória e dependente do controle do Poder Legislativo, que atua em maior abrangência e 

profundidade nas matérias exemplificativas constantes da Constituição Federal, examinando não só 

os aspectos de legalidade dos atos administrativos, mas também o núcleo essencial dos atos 

discricionários. 

 c) envolve também análise de mérito da atuação da Administração pública, pois abarca exame de 

economicidade, o que implica avaliar a relação entre as opções disponíveis e o benefício delas 

decorrentes. 

 d) restringe-se às pessoas jurídicas de direito público, integrantes da Administração direta ou 

indireta, que celebram negócios jurídicos e proferem manifestações que possuem natureza jurídica 

de ato administrativo. 

 e) possui apenas competências fiscalizatórias, ou seja, de natureza inquisitória, cabendo as funções 

corretivas e sancionatórias ao Poder Legislativo ao qual a Corte de Contas está vinculada, ainda que 

possa propor as medidas coercitivas cabíveis. 
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Questão 167: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014 

Assunto: Controle Jurisdicional 

Os atos praticados pela Administração estão sujeitos a controle, exercido por diversos entes, em 

variados graus e medidas. O controle judicial possui amparo constitucional, abrangendo análise 

 a)  estritamente de legalidade, não abrangendo atos discricionários ou violação de outros princípios 

cons titucionais. 

 b)  eminentemente de legalidade, como, por exemplo, a conveniência e oportunidade dos motivos 

para a prá tica de determinado ato. 

 c)  eminentemente de legalidade, podendo, no entanto, também apreciar aspectos técnicos dos atos 

discri cionários. 

 d)  abrangente, tanto dos aspectos de legalidade, quanto de moralidade e discricionariedade dos atos 

admi nistrativos, sem distinção. 

 e)  restritiva, considerando apenas os aspectos de legalidade referentes à forma dos atos, excluindo 

análise de violação ao princípio da moralidade e qualquer elemento do ato discricionário. 

 

 

Questão 168: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Controle Jurisdicional 

Considere: 

  

I. O Poder Judiciário pode examinar os atos da Administração pública, de qualquer natureza, mas sem 

pre sob o aspecto da conformidade ao Direito. 

 II. Em situações excepcionais, o Poder Judiciário poderá apreciar os aspectos reservados à 

apreciação subjetiva da Administração pública, conhecidos como mérito (oportunidade e 

conveniência). 

 III. Há invasão do mérito do ato administrativo quando o Poder Judiciário analisa os motivos 

alegados para a prática do ato. 

 IV. Os atos políticos estão sujeitos à apreciação jurisdicional, desde que causem lesão a direitos 

individuais ou coletivos. 

 No que concerne ao controle judicial dos atos administrativos, está correto o que consta APENAS 

em 
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 a) II, III e IV. 

 b) I, II e III. 

 c) II e III. 

 d) I e IV. 

 e) I. 

 

 

Questão 169: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Controle Jurisdicional 

A Administração pública exerce, em relação aos administrados, uma série de atos decorrentes de 

prerrogativas e poderes inerentes à função executiva. Em contrapartida, esses atos estão sujeitos a 

controle, interno e externo, a fim de garantir as melhores práticas em termos de gestão pública, para 

aumento de produtividade, ganho de eficiência e respeito às garantias e direitos individuais. Também 

por isso 

 a) o controle exercido pelo Tribunal de Contas sobre os atos praticados pela Administração pública 

possui extensão demasiadamente maior, representando a única ferramenta repressiva eficaz de 

limitação das atividades administrativas, tal como a Administração pública o faz em relação aos 

administrados quando do exercício de seu poder de polícia. 

 b) o poder de polícia exercido pela Administração pública possui expresso fundamento na legislação 

vigente, de modo que deve guardar pertinência com os limites do que lhe autoriza a norma, razão 

pela qual seu controle está adstrito ao exame de legalidade, para garantir a observância dos 

princípios constitucionais, direitos e liberdades individuais. 

 c) o controle interno é aquele praticado pela Administração pública sobre seus próprios atos, razão 

pela qual é ilimitado e não atende a prazos ou limitações, especialmente em matéria de conveniência 

e oportunidade, diferentemente do controle externo que, tal qual o poder de polícia, dá-se em 

caráter excepcional, dentro de quadrantes normativamente bem delimitados, restrito ao exame de 

legalidade. 

 d) o controle externo pode ser exercido pelo Poder Judiciário, que também desempenha relevante 

papel no controle das manifestações do poder de polícia praticadas pela Administração pública, ainda 

que se possa afirmar remanescer um núcleo discricionário, pertinente ao mérito do ato 

administrativo, cujos critérios de conveniência e oportunidade não possam ser revistos por aquele 

Poder. 



 

Primeira Fase  DPU 

 

 e) somente o Poder Executivo pode praticar atos administrativos e exercer poder de polícia, posto 

que sujeito ao controle interno de seus próprios órgãos e ao controle externo do Legislativo e do 

Executivo, estes que não poderiam se submeter a controle daquela natureza, razão pela qual não 

poderiam receber atribuição com poderes ilimitados. 

 

 

Questão 170: FCC - AJ TRE AP/TRE AP/Judiciária/2015 

Assunto: Controle Jurisdicional 

Considere as assertivas abaixo. 

I. Aristóteles, administrado, ingressou com ação judicial, pleiteando ao Poder Judiciário que 

examinasse ato administrativo, sob o aspecto da legalidade. O Judiciário recusou-se a analisar o ato, 

por se tratar de ato discricionário. 

II. Davi, administrado, ingressou com Reclamação Constitucional contra ato administrativo que 

contrariou Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. A Corte Suprema julgou procedente a 

Reclamação e anulou o ato administrativo. 

III. Os atos interna corporis da Administração Pública, em regra, são apreciados pelo Poder 

Judiciário. 

No que concerne ao controle judicial dos atos administrativos, está correto o que se afirma em 

 a) II, apenas. 

 b) I, apenas. 

 c) I, II e III. 

 d) II e III, apenas. 

 e) III, apenas. 

 

 

Questão 171: FCC - Ana (MPE SE)/MPE SE/Direito/2013 

Assunto: Ação Civil Pública (DAD) 

A ação civil pública 

 a)  será cabível para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, FGTS 

ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários possam ser individualmente 

determinados. 

 b)  não será cabível para apurar responsabilidade por danos por infração à ordem econômica. 
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 c)  será cabível para apurar responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados por ato de 

discriminação étnica. 

 d)  não será cabível para apurar responsabilidades por danos patrimoniais causados à ordem 

sanitária. 

 e)  não será cabível para apurar responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados por 

infração à ordem urbanística. 

 

 

Questão 172: FCC - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Classificação das funções, cargos e empregos públicos 

Após a mudança de gestão do governo estadual da Bahia, a nova Administração entendeu por 

promover uma reestruturação na organização administrativa. Para tanto, de acordo com o que 

dispõe a Constituição Federal 

 a)  poderá fazê-lo por meio de decreto autônomo, dispondo sobre a criação de órgãos e disciplinando 

as novas atribuições, o que se insere dentro da competência para dispor sobre organização e 

funcionamento da Administração. 

 b)  poderá fazê-lo por meio de decreto autônomo, dispondo sobre atribuições e competências, 

vedada a criação de órgãos. 

 c)  não poderá fazê-lo por meio de decreto, tendo em vista que a reestruturação pretendida invade 

competência legislativa, excedendo o poder normativo do poder Executivo. 

 d)  não poderá fazê-lo por meio de decreto autônomo qualquer redistribuição de competências, 

apenas por meio de decreto regulamentar expedido após a edição de lei de iniciativa do Chefe do 

Poder Executivo. 

 e)  poderá fazê-lo por meio de decreto autônomo, dispondo sobre a criação de órgãos e cargos, 

vedada a extinção até que seja editada lei disciplinando integralmente sobre a reestruturação 

administrativa. 

 

 

Questão 173: FCC - Ana (MPE SE)/MPE SE/Direito/2013 

Assunto: Classificação das funções, cargos e empregos públicos 

Quanto aos cargos declarados em lei de provimento em comissão, é correto afirmar que 
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 a)  a nomeação para ocupá-los, dispensa a prévia aprovação em concurso público e a exoneração de 

seu titular fica a exclusivo critério da autoridade nomeante. 

 b)  a nomeação, para ocupá-los, não dispensa a aprovação prévia em concurso público, mas a 

exoneração é livre, despida de qualquer formalidade especial. 

 c)  são considerados de livre nomeação e exoneração, o que não dispensa a prévia aprovação em 

concurso público. 

 d)  o exercício se dá em razão de relação de confiança entre a autoridade nomeante e o seu titular, 

mas a exoneração não é livre, sendo necessário, para tanto, processo administrativo de defesa. 

 e)  são instituídos em caráter transitório, mas seu desempenho é permanente, e, por essa razão é que 

são considerados de livre nomeação e exoneração. 

 

 

Questão 174: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/Execução de Mandados/2011 

Assunto: Classificação das funções, cargos e empregos públicos 

Ricardo foi designado para o exercício de determinada função de confiança no âmbito da 

Administração Pública Federal. A respeito do fato narrado, é correto afirmar: 

 a) Para assumir a mencionada função, Ricardo deve ser ocupante de cargo em comissão. 

 b) A função de confiança destina-se a atender necessidade temporária de excepcional interesse 

público, ou seja, destina-se a situação emergencial e provisória. 

 c) Exige-se concurso público para a investidura na mencionada função de confiança. 

 d) Ricardo não poderá exercer atribuição de chefia, uma vez que as funções de confiança destinam-

se somente às atribuições de direção e assessoramento. 

 e) Para assumir a mencionada função, Ricardo deve ser servidor público ocupante de cargo efetivo. 

 

 

Questão 175: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto: Serviços Públicos 

A extinção do contrato de concessão de serviço público, 

 a) somente quando decorrente de encampação ou declaração de caducidade, importa a reversão ao 

poder concedente dos bens vinculados à concessão. 
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 b) somente quando decorrente de encampação, pressupõe lei autorizativa específica e indenização 

prévia das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou 

depreciados. 

 c) quando decorrente de declaração de caducidade, afasta o direito do concessionário de 

indenização pelos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou 

depreciados. 

 d) poderá ocorrer também por prerrogativa do concessionário, exercida na esfera administrativa, 

unilateralmente, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente. 

 e) quando fundada em encampação ou declaração de caducidade, depende de lei autorizativa 

específica, exigindo-se, no caso de encampação, também o pagamento de indenização prévia das 

parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados. 

 

 

Questão 176: FCC - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Serviços Públicos 

Não dispondo de recursos financeiros, o Poder Público pretende delegar a execução material de 

serviço público de sua titularidade a particular para que ele possa explorá-lo e dele se remunerar. De 

acordo com o ordenamento jurídico vigente, o poder público pode 

 a) firmar contrato de concessão de serviço público, precedido de licitação. 

 b) outorgar a titularidade do serviço público por meio de ato normativo, precedido de licitação. 

 c) editar decreto transferindo a concessão do serviço público ao particular, independentemente de 

licitação. 

 d) celebrar convênio para trespasse da exploração do serviço público, precedido de licitação. 

 e) celebrar contrato de permissão de serviço público, declarando-se prévia inexigibilidade de 

licitação. 

 

 

Questão 177: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2011 

Assunto: Serviços Públicos 

Entende-se por permissão de serviço público a 
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 a) expedição de ato unilateral, discricionário e precário, em favor de pessoa jurídica ou física que 

comprove formalmente perante o poder concedente, a sua plena capacidade para a prestação do 

serviço. 

 b) transferência através de contrato por prazo determinado e prévia licitação, na modalidade 

concorrência, celebrado pelo poder concedente com a pessoa jurídica ou consórcio de empresas, que 

tenha demonstrado capacidade para a sua prestação, por sua conta e risco. 

 c) outorga mediante ato unilateral e precário, expedido pelo poder público à pessoa física ou jurídica 

que tenha demonstrado no decorrer do procedimento licitatório, capacidade para a prestação do 

serviço, por sua conta e risco. 

 d) contratação mediante ato administrativo discricionário e precário, sem necessidade de realização 

do certame licitatório, de pessoa jurídica que comprove plena capacidade para a execução do serviço. 

 e) delegação a título precário, mediante contrato de adesão e prévia licitação, objetivando a 

prestação de serviço público, formalizado entre o poder público e a pessoa física ou jurídica que 

tenha demonstrado, no procedimento licitatório, capacidade para a sua prestação. 

 

 

Questão 178: FCC - AJ TST/TST/Judiciária/2012 

Assunto: Autorização, permissão e concessão (Serviços Públicos) 

De acordo com a legislação federal em vigor (Lei no 8.987/95), é uma diferença entre concessão e 

permissão de serviço público 

 a) ser obrigatória a licitação para a primeira; e facultativa, para a segunda. 

 b) ser a primeira contrato; e a segunda, ato unilateral. 

 c) ter a primeira prazo determinado; e a segunda, não comportar prazo. 

 d) voltar-se a primeira a serviços de caráter social; e a segunda, a serviços de caráter econômico. 

 e) poder a primeira ser celebrada com pessoa jurídica ou consórcio de empresas; e a segunda, com 

pessoa física ou jurídica. 

 

 

Questão 179: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014 

Assunto: Autorização, permissão e concessão (Serviços Públicos) 
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Os serviços públicos podem ser prestados direta ou indiretamente pelo Poder Público, respeitadas a 

titularidade e competência previstas na legislação pertinente. Dentre a possibilidade de execução 

indireta do serviço público por determinado ente está a outorga de 

 a)  permissão de serviço público, cuja natureza contratual permite a delegação de titularidade e 

execução das atribuições típicas do ente político. 

 b)  concessão de serviço público, contrato que estabelece as atribuições e condições da prestação do 

serviço, cabendo ao contratado o desempenho adequado do mesmo e a responsabilidade pelo risco 

do ne gócio. 

 c)  concessão de serviço público, ato que transfere ao privado a competência para o adequado 

desempenho das atribuições, responsabilizando-se o Poder Público, no entanto, integralmente pelo 

risco do negócio. 

 d)  autorização de serviço público, contrato que delega ao privado execução do serviço público e, 

caso também tenha transferido a titularidade, permite o exercício do poder de polícia antes 

competência do poder público. 

 e)  permissão de serviço público, contrato que delega ao privado execução do serviço público e, caso 

também tenha transferido a titularidade, permite o exercício do poder de polícia antes competência 

do Poder Público. 

 

 

Questão 180: FCC - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Autorização, permissão e concessão (Serviços Públicos) 

O Estado da Bahia pretende duplicar grande extensão de rodovia. Não dispõe, contudo, de recursos, 

já destinados a outras obras de infraestrutura, sendo necessário que o custeio venha da iniciativa 

privada. Elaborados os estudos técnicos de demanda e fluxo de veículos, particulares e de carga, ficou 

demonstrado que o investimento aportado para as obras poderia ser recuperado em lapso de tempo 

razoável, desde que fosse possível cobrar dos usuários pela utilização da rodovia. Diante do 

cenário descrito, para viabilização da infraestrura o Estado da Bahia poderia, observado o 

procedimento legal, outorgar 

 a)  a titularidade dos serviço público rodoviário à iniciativa privada, mediante outorga de concessão 

de uso do referido serviço. 

 b)  concessão de uso, por meio da qual caberia ao privado a exploração do serviço público, precedida 

da duplicação rodoviária necessária, remunerando-se pela cobrança de tarifa do poder público. 



 

Primeira Fase  DPU 

 

 c)  concessão de serviço público, precedida de obra pública, assumindo o privado o risco pelos 

investimentos, devendo se remunerar pela cobrança de tarifa diretamente dos usuários da rodovia. 

 d)  permissão de serviço público, precedida de obra pública, por meio do qual o particular assume a 

titularidade do serviço e o direito de explorá-lo, a fim de se remunerar pelos investimentos 

aportados. 

 e) delegação de obra pública e da titularidade doserviço público, por meio da qual o particular 

assume o direito de explorar a rodovia e se remunerar mediante o pagamento de contraprestação 

pelo poder público e de tarifa diretamente dos usuários. 

 

 

 

Questão 181: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2011 

Assunto: Autorização, permissão e concessão (Serviços Públicos) 

A permissão de serviço público 

 a) tem por objeto a execução de serviço público, razão pela qual a titularidade do serviço fica com o 

permissionário. 

 b) é formalizada mediante contrato de adesão, precário e revogável unilateralmente pelo poder 

concedente. 

 c) pressupõe que o serviço seja executado pelo permissionário, todavia, a responsabilidade por sua 

execução pertence a ele e ao poder concedente. 

 d) não pode ser alterada a qualquer momento pela Administração. 

 e) independe de licitação, ao contrário do que ocorre na concessão de serviço público. 

 

 

Questão 182: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador/2015 

Assunto: Autorização, permissão e concessão (Serviços Públicos) 

A delegação de serviços públicos pode se dar de diversas maneiras, tanto no âmbito da 

Administração pública, quanto para particulares, esta que se implementa, no mais das vezes, por 

meio de concessão de serviço público. A outorga de serviços 

públicos ao setor privado implica na 



 

Primeira Fase  DPU 

 

 a) delegação intrínseca do poder hierárquico e disciplinar que passa a reger as relações entre a 

concessionária e seus funcionários, na medida em que a prestação do serviço se dá sob o regime 

jurídico de direito público. 

 b) transferência, por meio de licitação para contratação, da execução de atividades de interesse 

público assim previstas na legislação, a fim de garantir a adequada prestação dos serviços aos 

usuários, observando-se princípios específicos para essa relação. 

 c) obrigatoriedade de eficiência na prestação do serviço público, em razão desta se dar sob regime 

jurídico de direito privado, embora o princípio da mutabilidade do regime jurídico possa recomendar 

a alteração da gestão, para passar a ser desempenhada em regime de livre mercado. 

 d) observância das normas postas pela concessionária no exercício de seu regular poder normativo, 

indissociável da competência atribuída constitucionalmente ao serviço. 

 e) delegação, por meio de ato administrativo precário e discricionário, de prestação material em 

favor dos administrados, desde que sejam observados os princípios que regem o setor e seja 

previamente comprovado o ganho de eficiência. 

 

 

Questão 183: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2016 

Assunto: Autorização, permissão e concessão (Serviços Públicos) 

A forma de organização na qual se estrutura a Administração pública predica sua atuação, tornando-

a mais ou menos ágil. Além da estruturação da Administração indireta, em especial com pessoas 

jurídicas de direito privado, uma das formas apontadas como meio de imprimir ganho de eficiência e 

agilidade às funções da Administração pública, é a 

 a)  delegação de serviço público para a iniciativa privada, por meio de concessão comum, contrato 

que transfere ao concessionário a execução daquelas atividades materiais, por sua conta e risco, 

remunerando-se pela tarifa a ser cobrada dos usuários. 

 b)  outorga de competências a outros entes federados, especialmente municípios, por meio de 

decretos de delegação, restringindo-se a Administração pública originalmente competente a 

repassar recursos para a execução das atividades abrangidas pelo ato normativo. 

 c)  permissão de serviços públicos para sociedades de economia mista integrantes da mesma esfera 

da Administração, mediante dispensa de licitação, para fins de possibilitar a redução da tarifa 

imposta ao usuário. 
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 d)  concessão comum de atividades materiais de interesse público, sejam serviços públicos em 

sentido estrito ou não, tais como da área da saúde ou educação, cabendo ao concessionário 

remunerar-se pela tarifa e garantir a qualidade das utilidades disponibilizadas aos usuários. 

 e)  outorga de competências à iniciativa privada, em especial de serviços públicos, para prestação sob 

regime jurídico subsidiado, garantindo o princípio da modicidade tarifária e a universalidade da 

disponibilização a todos os usuários, vedada cobrança de valores diferenciados. 

 

 

Questão 184: FCC - Ana (MPE SE)/MPE SE/Direito/2013 

Assunto: Concessões (Serviços Públicos, Lei 8.987) 

O Município de Aracajú pretende delegar à iniciativa privada a prestação do serviço municipal de 

transporte coletivo de passageiros. Após estudos técnicos e econômico-financeiros, resolveu fazê-lo 

por meio de concessão comum de serviço público, disciplinada pela Lei no 8.987/1995. Para tanto, é 

necessário, entre outras providências, 

 a)  realizar procedimento licitatório, em qualquer modalidade, havendo, no entanto, necessidade de 

justificar a escolha. 

 b)  realizar procedimento licitatório, na modalidade concorrência, com participação restrita a 

pessoas jurídicas. 

 c)  realizar procedimento licitatório, na modalidade concorrência, do qual poderão participar pessoas 

físicas e pessoas jurídicas. 

 d)  firmar contrato escrito, por prazo determinado, não sendo obrigatória a realização de licitação, 

por se tratar de concessão, não de permissão de serviços públicos. 

 e)  firmar contrato escrito, por prazo determinado, sendo obrigatória a realização de procedimento 

licitatório, na modalidade leilão. 

  

 

 

Questão 185: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016 

Assunto: Concessões (Serviços Públicos, Lei 8.987) 

Transporte público de passageiros quase sempre é mencionado como exemplo de serviço público. A 

depender do modal de transporte ou mesmo das localidades envolvidas no deslocamento, pode se 

alterar a titularidade desse gênero de serviço público. A titularidade do serviço público 
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 a)  também se altera quando ocorre a delegação da execução material para a iniciativa privada, pois o 

delegatário do serviço público assume integralmente a responsabilidade pelos ônus e bônus 

envolvidos com a prestação dessa atividade material. 

 b)  não pode se alterar, nem se transferir em nenhuma hipótese de delegação de serviço, seja para 

ente com personalidade jurídica de direito público integrante da Administração pública indireta, seja 

para a iniciativa privada, tendo em vista que o regime de execução é sempre privado, 

independentemente da natureza jurídica do delegatário. 

 c)  depende do que constar da autorização legislativa que deve ser editada especificamente para 

cada concessão ou permissão de serviço público, podendo ser transferida ao concessionário ou 

permissionário, mesmo que se trate de pessoa jurídica de direito privado, desde que a execução do 

serviço se dê em regime de direito público. 

 d)  remanesce com o ente público ao qual foi atribuída pela legislação, passível de delegação para a 

iniciativa privada a execução material, salvo em se tratando de pessoa jurídica de direito público 

integrante da Administração indireta, como as autarquias, para as quais é admissível a delegação 

legal da titularidade. 

 e)  está atrelada ao regime de execução imposto para o serviço público, tendo em vista que quando 

prestado sob regime de direito privado, a titularidade desloca-se para o delegatário, para que seja 

deste a integral responsabilidade pelos ônus e bônus, e quando prestado sob regime de direito 

público, a titularidade remanesce com o ente público. 

 

 

 

Questão 186: FCC - Of Just (TJ PE)/TJ PE/Judiciária e Administrativa/2012 

Assunto: Conceitos (Serviços Públicos, Lei 8.987) 

No que se refere às formas e meios de prestação do serviço público ou de utilidade pública, é 

INCORRETO afirmar que 

 a) serviço centralizado é todo aquele em que o Poder Público presta por seus próprios órgãos em seu 

nome e sob sua exclusiva responsabilidade. 

 b) ocorre a outorga quando o Estado transfere, por contrato, unicamente a execução do serviço, para 

que o outorgado preste- o ao público em seu nome, por conta e risco, nas condições regulamentares e 

sob controle estatal. 
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 c) serviço desconcentrado é todo aquele que a Administração executa centralizadamente, mas o 

distribui entre vários órgãos da mesma entidade, para facilitar sua realização e obtenção pelos 

usuários. 

 d) serviço descentralizado é todo aquele que o Poder Público transfere sua titularidade ou, 

simplesmente, sua execução, por outorga ou delegação, a consórcios públicos, autarquias e empresas 

privadas, dentre outras. 

 e) a execução direta do serviço ocorre sempre que o encarregado de seu oferecimento ao público o 

realiza pessoalmente, ou por seus órgãos, ou por prepostos (não por terceiros contratados). 

 

 

Questão 187: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Serviço adequado - princípios (Serviços Públicos, Lei 8.987) 

A prestação de serviços públicos de natureza essencial 

 a)  submete-se ao princípio da continuidade do serviço público quando executado diretamente pela 

Administração pública, tendo em vista que não se pode impor ao privado prejuízos decorrentes dessa 

obrigação. 

 b)  quando desempenhada pelos privados, com base em regular outorga por meio de ato unilateral 

legalmente previsto, submete-se ao princípio da continuidade do serviço público, afastando-se, 

contudo, o princípio da igualdade dos usuários, na medida em que a mutabilidade do regime permite 

estabelecer distinção entre os administrados, para otimização de receita. 

 c)  pode ser prestada direta ou indiretamente pelo poder público, admitindo-se mais de uma forma 

de negócio jurídico prestante a essa finalidade, quaisquer delas submetidas aos princípios que regem 

os serviços públicos. 

 d)  submete-se integralmente ao princípio da continuidade do serviço público, quando prestado 

diretamente pelo poder público ou por terceiros, afastando- se, contudo, o princípio da igualdade dos 

usuários, na medida em que é inerente à mutabilidade do regime permitir que se estabeleça distinção 

entre os administrados. 

 e)  pode ser prestada indiretamente, por meio de instrumento jurídico de outorga legalmente 

previsto, hipótese em que ficam afastados os princípios que informam a Administração pública e a 

execução dos serviços públicos, na medida em que o regime jurídico transmuta-se para privado, para 

maior competitividade. 
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Questão 188: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Execução de Mandados/2012 

Assunto: Serviço adequado - princípios (Serviços Públicos, Lei 8.987) 

O Município de Manaus, ao prestar determinado serviço público aos seus munícipes, estabelece 

tarifas diferenciadas aos respectivos usuários do serviço. Tal conduta 

 a)  é possível em algumas hipóteses como, por exemplo, o estabelecimento de tarifas reduzidas para 

usuários de menor poder aquisitivo. 

 b)  não é possível, pois a adoção de tarifas diferenciadas sempre implicará em distinção de caráter 

pessoal. 

 c)  é possível, sendo vedada, no entanto, a isenção de tarifas, sob pena de implicar em afronta ao 

princípio da razoabilidade. 

 d)  não é possível, por violar o princípio da modicidade. 

 e)  é possível, ainda que os usuários tenham as mesmas condições técnicas e jurídicas para a fruição 

do serviço público. 

 

 

Questão 189: FCC - AJ TRT16/TRT 16/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014 

Assunto: Serviço adequado - princípios (Serviços Públicos, Lei 8.987) 

Determinada empresa privada, concessionária de serviços públicos, torna-se inadimplente, deixando 

de prestar o serviço de administração de uma estrada do Estado do Maranhão, descumprindo o 

contrato firmado e prejudicando os usuários. Neste caso, a retomada do serviço público concedido 

ainda no prazo de concessão pelo Governo do Estado do Maranhão tem por escopo assegurar o 

princípio do serviço público da 

 a) cortesia. 

 b) continuidade. 

 c) modicidade. 

 d) impessoalidade. 

 e) atualidade. 

 

 

Questão 190: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Serviço adequado - princípios (Serviços Públicos, Lei 8.987) 
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A prestação adequada de serviços públicos aos usuários é dever do Poder Público que se transfere ao 

privado quando este recebe delegação para essa atividade. Para além das disposições contratuais 

que regem a relação jurídica entre privado e poder público, há princípios específicos aplicáveis 

àquelas atividades, que 

 a) restringem as atividades do privado, tais como o princípio da igualdade dos usuários perante o 

serviço público, que exige igual tratamento a todos, inclusive no que concerne a cobranças e tarifas. 

 b) permitem alterações no regime jurídico que rege a prestação de serviço, inclusive de forma 

unilateral, seja por parte da concessionária, seja por parte do poder concedente. 

 c) garantem a disponibilidade do serviço aos usuários, como forma de expressão do princípio da 

continuidade dos serviços públicos, mesmo diante de inadimplência do Poder Público no pagamento 

do privado responsável pela prestação dos serviços públicos. 

 d) se aplicam às hipóteses de permissão de serviço público, mas não atingem os contratos de 

concessão, em razão da natureza e do vultoso investimento exigido do privado, que deve ter 

garantias de retorno e amortização desse montante. 

 e) independem da forma de delegação ao privado, mas sim do tamanho do investimento financeiro 

promovido de forma que a depender do montante aportado, fica autorizada a suspensão da 

prestação dos serviços no caso de inadimplência do poder público. 

 

 

Questão 191: FCC - AJ TRE TO/TRE TO/Judiciária/2011 

Assunto: Formas de extinção (Serviços Públicos, Lei 8.987) 

Na concessão de serviço público: 

 a) Extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, com exceção dos 

direitos e privilégios transferidos ao concessionário conforme previsto no edital e estabelecido no 

contrato. 

 b) A retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de 

interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização 

denomina-se reversão. 

 c) O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária, no caso de 

descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, através de requerimento 

administrativo promovido para esse fim. 
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 d) A extinção do contrato de concessão pode ocorrer por diversas formas e razões, sendo uma delas 

a anulação, que pode provir de decisão administrativa ou judicial e os efeitos que produz são ex nunc. 

 e) A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a declaração 

de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as disposições legais 

e as normas convencionadas entre as partes. 

 

 

Questão 192: FCC - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto: Formas de extinção (Serviços Públicos, Lei 8.987) 

Empresa concessionária de transporte público urbano passou a prestar o serviço de forma deficiente, 

sem regularidade e descumprindo obrigações contratuais. Diante dessa situação, o Poder 

Concedente 

 a) poderá revogar a concessão, dada a sua natureza precária. 

 b) poderá encampar o serviço, com vistas a sua continuidade, sem necessidade de lei autorizativa. 

 c) deverá decretar a intervenção, mediante autorização legal prévia, com vistas a reestabelecer a 

regularidade dos serviços. 

 d) poderá declarar a caducidade da concessão ou aplicar as sanções previstas no contrato de 

concessão. 

 e) poderá decretar a caducidade, desde que comprove razões de interesse público determinantes 

para a retomada dos serviços. 

 

 

Questão 193: FCC - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2015 

Assunto: Formas de extinção (Serviços Públicos, Lei 8.987) 

Em determinado Município, consórcio de empresas privadas permissionário de serviços públicos de 

transporte de passageiros passou a prestar os serviços de forma deficiente, desrespeitando as 

condições determinadas pelo Poder Concedente em relação à frota disponível, regularidade de 

viagens e índices de conforto. O consórcio alegou que a tarifa cobrada dos usuários, fixada pelo 

Poder Concedente, estaria defasada, sendo esta a razão da deterioração da qualidade do serviço. De 

acordo com as disposições legais aplicáveis, o Poder Concedente possui a prerrogativa de 

 a)  revogar a permissão, que possui caráter precário, e delegar a prestação dos serviços a outro 

consórcio, mediante concessão ou permissão, sempre com prévia licitação. 
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 b)  decretar a encampação, em face do reiterado descumprimento das condições do contrato, 

retomando a prestação direta dos serviços. 

 c)  decretar a caducidade do contrato, assumindo os serviços para reestabelecer as condições de 

regularidade e qualidade necessárias, mediante prévia indenização ao consórcio. 

 d)  decretar a intervenção na permissão, com vistas a apurar a efetiva necessidade de reequilíbrio 

econômico- financeiro do contrato. 

 e)  rescindir a permissão, mediante prévia indenização pelos investimentos não amortizados, 

descontadas as multas eventualmente aplicadas ao consórcio. 

 

 

Questão 194: FCC - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2015 

Assunto: Parceria Público-Privada (PPP) (Lei 11.079/2004) 

Concluídos os estudos prévios de modelagem econômicofinanceira de um projeto de expansão da 

rede metroferroviária de determinado Município, restou evidenciado que os investimentos a serem 

suportados pelo contratado para a consecução do objeto pretendido pela Administração não seriam 

cobertos pela receita auferida mediante cobrança de tarifa junto aos usuários da rede, na hipótese de 

exploração dos serviços correspondentes. Diante dessa realidade, a expansão e operação da rede 

metro-ferroviária pode ser contratada na modalidade 

 a)  concessão de serviços públicos, ficando a Administração incumbida da cobrança de tarifa do 

usuário e auferindo a receita correspondente, remunerando-se o concessionário mediante a 

contraprestação pecuniária a cargo da Administração em montante suficiente para assegurar o 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

 b)  parceria público-privada, tendo por objeto exclusivamente a execução das obras necessárias, com 

pagamento pela Administração de aporte de recursos de forma compatível com os investimentos 

realizados em bens reversíveis. 

 c)  concessão administrativa, que admite aporte de recursos da Administração para complementar a 

receita auferida pelo concessionário mediante a cobrança de tarifa do usuário, aportes estes que 

devem guardar compatibilidade com a parcela fruível do serviço. 

 d)  obra pública, seguida de concessão administrativa para a exploração dos serviços proporcionados 

pela expansão mediante cobrança de tarifa dos usuários, condicionada ao pagamento de outorga à 

Administração, correspondente ao valor econômico dos investimentos realizados. 
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 e)  concessão patrocinada, ficando o concessionário incumbido de realizar os investimentos e operar 

os serviços de transportes de passageiros, remunerando-se mediante a tarifa cobrada dos usuários e 

contraprestação pecuniária paga pela Administração, admitindo-se, também, o aporte de recursos 

pela Administração destinado aos investimentos em obras e bens reversíveis. 

 

 

Questão 195: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Parceria Público-Privada (PPP) (Lei 11.079/2004) 

Até a edição da Lei nº 11.079/2004, a maior parte das delegações de serviço público eram feitas por 

meio das concessões regidas pela Lei nº 8.987/1995. Dentre as vantagens ou desvantagens que 

predicam os dois modelos de delegação de serviço público, 

 a) a concessão de serviço público regida pela Lei nº 8.987/1995 permite que o poder concedente seja 

o captador do financiamento para os investimentos necessários, quando há prévia realização de obra 

pública, acrescendo ao objeto do contrato uma espécie de parcelamento, acrescido de taxa de 

remuneração, que a concessionária deve acrescer aos pagamentos que faz ao poder concedente. 

 b) a possibilidade de, por meio de uma concessão administrativa, transferir ao setor privado, 

mediante contraprestação do parceiro público e sem prejuízo de eventual aporte, a realização de 

obras e a prestação de serviços que não sejam economicamente autossuficientes, o que afastaria 

interesse em uma licitação para outorga de concessão nos moldes anteriormente vigentes. 

 c) a possibilidade de, com a instituição das parcerias público- privadas, cessar a prática de 

remuneração variável arraigada para as concessões anteriores, cujos critérios de avaliação de 

desempenho se mostraram ineficientes e encareceram demasiadamente os custos do poder 

concedente, especialmente nos casos em que os serviços eram prestados pelo regime de gratuidade. 

 d) na concessão patrocinada, cabe ao parceiro privado estabelecer o valor da tarifa na fase de 

licitação, sendo vedado o estabelecimento de aportes de qualquer natureza pelo poder concedente, o 

que o obriga a proceder a minucioso trabalho técnico para cálculo da taxa de retorno interno. 

 e) em ambos os modelos o poder concedente é dispensado da elaboração de projeto básico, mas no 

caso das concessões regidas pela Lei nº 8.987/1995, a remuneração do privado é integralmente 

custeada pela tarifa, enquanto nas parcerias público-privadas a tarifa foi substituída pela 

contraprestação. 
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Questão 196: FCC - Ana (PGE MT)/PGE MT/Bacharel em Direito/2016 

Assunto: Parceria Público-Privada (PPP) (Lei 11.079/2004) 

O Governador do Estado, por razões de interesse público, pretende outorgar a exploração de 

rodovia estadual à iniciativa privada. Todavia, estudos técnicos preliminares estimam que o valor da 

tarifa de pedágio a ser cobrada dos usuários, sob o regime da concessão comum, seria excessivo, a 

ponto de desestimular o uso da rodovia. Diante disso, o governo estadual estuda a alternativa de 

realização de concessão sob o regime de parceria público-privada, nos termos da Lei no 11.079, de 

30 de dezembro de 2004, de tal maneira que o contrato envolva contraprestação pecuniária da 

Administração pública ao parceiro privado. Para que tal alternativa seja viável, há diversos requisitos 

legais, tais como: 

 

I. Valor do contrato não inferior a 20 milhões de reais. 

 

II. Objeto não consistente apenas no fornecimento de mão de obra, no fornecimento e instalação de 

equipamentos e na execução de obra pública. 

 

III. Prazo de vigência compatível com a amortização dos investimentos realizados, não inferior a 5 

anos, nem superior a 

35 anos, incluindo eventual prorrogação. 

 

IV. Repartição objetiva de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, 

fato do príncipe e álea econômica extraordinária. 

 

V. Previsão contratual de mecanismos para a preservação da atualidade dos serviços prestados. 

 

São requisitos previstos na lei o que consta em 

 a)  III, IV e V, apenas. 

 b)  I, II e V, apenas. 

 c)  I, II, III e V, apenas. 

 d)  I, II, III e IV, apenas. 

 e)  I, II, III, IV e V. 
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Questão 197: FCC - Ana (MPE SE)/MPE SE/Direito/2013 

Assunto: Consórcios Públicos (Serviços Públicos, Lei 11.107/2005) 

Os municípios que compõem a Região Metropolitana de Aracaju − criada pela Lei Complementar 

Estadual no 25, de 29 de dezembro de 1995 − e o Estado de Sergipe constituíram consórcio público, 

de que cuida a Lei no 11.107/2005, , destinado à prestação de serviços públicos de interesse comum. 

Para o cumprimento de seus objetivos, o referido consórcio público poderá 

 a) organizar entidade civil ou comercial que administre seus interesses, considerando que o 

consórcio não assume personalidade jurídica. 

 b) firmar convênios, contratos e acordos de qualquer natureza, obrigatoriamente em nome das 

pessoas políticas que o integram, dado que tais poderes são próprios das pessoas físicas ou jurídicas. 

 c) criar comissão executiva que atuará em nome das pessoas jurídicas que o compõe, nos limites do 

protocolo de intenções. 

 d) declarar, nos termos do contrato de consórcio de direito público, de utilidade pública ou 

necessidade pública, ou interesse social, imóvel para fins de desapropriação. 

 e) outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou serviços públicos mediante 

autorização prevista no contrato de consórcio público, que deverá indicar de forma específica o 

objeto da concessão, permissão ou autorização e as condições a que deverá atender, observada a 

legislação de normas gerais em vigor. 

 

 

Questão 198: FCC - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2015 

Assunto: Consórcios Públicos (Serviços Públicos, Lei 11.107/2005) 

De acordo com a Lei federal no 11.107/2005, que dispõe sobre a contratação de consórcios públicos 

para a realização de objetivos de interesse comum entre entes da Federação, 

 a)  os agentes públicos incumbidos da gestão de consórcios responderão pessoalmente pelas 

obrigações contraídas pelo consórcio de que participem. 

 b)  o contrato de programa continuará em vigor mesmo quando extinto o consórcio público ou o 

convênio de cooperação que autorizaram a gestão associada. 

 c)  as normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas aplicam-se aos consórcios 

públicos apenas em caráter subsidiário, não alcançando a execução de receitas e despesas. 
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 d)  é nula a cláusula do contrato de consórcio que preveja transferência ou cessão de direitos 

operadas por força da gestão associada de serviços públicos. 

 e)  as despesas realizadas com recursos entregues aos consórcios por meio do contrato de rateio 

somente serão contabilizadas nas contas dos respectivos entes consorciados em se tratando de 

despesas de pessoal. 

 

 

Questão 199: FCC - Ana (MPE SE)/MPE SE/Direito/2013 

Assunto: Convênios Administrativos 

O Estado de Sergipe firmou, com entidade de direito privado, convênio para consecução de obra de 

interesse comum, mediante mútua colaboração, nos termos do que autoriza o Art. 116 da Lei no 

8.666/1993. A referida entidade privada recebeu recursos públicos para execução do objeto 

conveniado. No entanto, ao final do prazo estipula-do para execução do ajuste, na prestação de 

contas, veri-ficou-se que parte do valor recebido foi destinado, sem autorização do Poder Público, à 

execução de obra não prevista no plano de trabalho do ajuste. Dado o ocorrido, 

 a)  o valor transferido passou a integrar o patrimônio da entidade que o recebeu, não ficando 

vinculado à utilização prevista no ajuste. 

 b)  o valor recebido não perde a natureza de dinheiro público. Por essa razão, não poderia ter sido 

empregado em obra distinta da prevista no objeto do ajuste, sem a autorização do Poder Público. No 

caso, a entidade privada responde ao ente repassador, a quem deverá restituir o valor 

incorretamente empregado, e ao Tribunal de Contas. 

 c)  a entidade privada poderia utilizar parte dos recursos em obra distinta da prevista no convênio, 

desde que tenha executada obra prevista no ajuste a contento. 

 d)  a entidade não está obrigada a prestar contas dos recursos ao ente repassador e ao Tribunal de 

Contas, em razão de se constituir em pessoa jurídica de direito privado. 

 e)  a entidade privada poderia utilizar parte dos recursos recebidos em obra distinta da prevista no 

objeto do convênio, desde que destinada à coletividade. 

 

 

Questão 200: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Repartição de competências (serviços públicos) 
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O serviço de planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, 

especialmente as secas e as inundações, é de competência 

 a) comum entre a União e os municípios. 

 b) dos estados. 

 c) concorrente entre estados e municípios. 

 d) exclusiva dos municípios. 

 e) da União. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Primeira Fase  DPU 

 

Gabarito 
 

1) E 2) A  3) B 4) C 5) E 

6) C 7) A  8) D 9) B 10) D 

11) B 12) E 13) D  14) E 15) D 

16) A  17) D 18) C 19) B  20) B  

21) D 22) A 23) C 24) B 25) D 

26) D 27) C 28) A  29) C 30) A 

31) B 32) B 33) B 34) B 35) C  

36) B 37) A 38) C 39) B 40) C  

41) E 42) A 43) B 44) E 45) C 

46) D 47) D 48) E  49) A  50) B 

51) D  52) E  53) E 54) B 55) D 

56) D 57) C 58) D 59) C 60) D 

61) A 62) A 63) C 64) E 65) A 

66) B 67) C 68) B 69) D 70) C 

71) A 72) B 73) E 74) A 75) A 

76) E 77) E 78) B 79) A 80) A 

81) A 82) D 83) D 84) E 85) C 

86) D 87) E 88) E  89) E  90) B 

91) C  92) A  93) A 94) D 95) B 

96) D 97) B 98) E  99) E 100) E  

01) C 102) D 103) B 104) E 105) E 

106) D 107) B  108) C 109) B 110) B 

111) A 112) D 113) C 114) B 115) D 

116) C  117) A 118) C  119) A 120) E 

121) E  122) C 123) B 124) B 125) A 

126) B 127) A 128) C 129) B 130) A  

131) D 132) A  133) E 134) D 135) A 

136) D 137) E 138) D 139) B 140) B  

141) E  142) B 143) C 144) E  145) B  
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146) E 147) D  148) E  149) E 150) D 

151) C  152) B 153) C 154) D  155) E 

156) C  157) C 158) A  159) C 160) A 

161) D 162) B 163) D 164) C 165) E 

166) C 167) C 168) D 169) D 170) A 

171) C 172) B 173) A 174) E 175) B 

176) A 177) E 178) E 179) B 180) C  

181) B 182) B  183) A 184) B 185) D 

186) B 187) C 188) A  189) B 190) C  

191) E 192) D 193) A 194) E  195) B 

196) E  197) E 198) B  199) B 200) E 

 


