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Simulado de Direito Administrativo 
(FCC/TRE-PE/2011) 

01) No que concerne às fontes do Direito Administrativo, é correto afirmar que:  
O costume não é considerado fonte do Direito Administrativo. 

Comentário: 
 

Fontes do Direito Administrativo 

- Indicam as diretrizes das normas e princípios do Direito Administrativo. 

- A doutrina considera como fontes do Direito Administrativo:  
* Lei em Sentido Amplo; (Fonte Primária) 
* Doutrina; (fonte secundária, indireta ou subsidiária;) 
* Jurisprudência; (fonte secundária, indireta ou subsidiária;) 
* Costumes. (fonte secundária, indireta ou subsidiária;) 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/TRF - 1ª REGIÃO/2017) 
02) Tendo como referência a doutrina jurídica majoritária, julgue o item a seguir, a respeito de conceitos, 
princípios e classificações do direito administrativo.  
O conceito de administração pública, em seu aspecto orgânico, designa a própria função administrativa que é 
exercida pelo Poder Executivo. 

Comentário: 
 

Administração Pública em Sentido Formal, Orgânico ou Subjetivo 

Conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas que executam as atividades administrativas do Estado; 
(Algumas BANCAS consideram que as atividades da Administração públicas são executadas apenas pela 
Administração Direta e Indireta); 

Administração Pública em Sentido Material, Objetivo ou Funcional 

* Administração Pública em Sentido Material, Objetivo ou Funcional: Consiste nas atividades exercidas 
pelas pessoas jurídicas, órgãos e agentes que possuem função administrativa do Estado; Tal sentido está 
relacionado à Administração Externa ou Extroversa, que é aquela que se vincula à interação com a 
sociedade (administrados); 

- São consideradas atividades da Administração Pública: 

* Polícia Administrativa: Atividades de limitações ou condicionamentos aos direitos do particular com a 
finalidade no interesse coletivo; 

* Serviço Público: Atividades Administrativas executadas pelas entidades públicas ou por agentes 
delegados, sob o regime predominantemente público; 

* Fomento: procura incentivar as iniciativas privadas, de forma que estas se condicionem à utilidade 
pública por meio das atividades administrativas; 

* Intervenção: É a fiscalização e regulamentação da atividade das entidades de natureza privada e 
também a atuação direta do estado na ordem econômica, assim como nas propriedades privadas, através 
de desapropriação, servidão e tombamento. 

OBS: Ainda existe a Administração Pública em Sentido Operacional, que é o desempenho perene e 
sistemático, legal e técnico, dos serviços próprios do Estado ou por ele assumidos em benefício da 
coletividade; 

 
Gabarito: Errado. 

(FCC/Prefeitura de Caruaru - PE/2018) 
03) Em relação ao princípio da legalidade, a Administração Pública não é obrigada a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei. 

Comentário: 
 

Princípio da Legalidade 

- Previsto Expressamente na CF/88; 

- Aplicado aos entes da administração pública direta e indireta, de todos os poderes e esferas de governo; 

- Uma das principais garantias aos direitos individuais, tendo a função de estabelecer limites da atuação 
administrativa; 

- O princípio da legalidade possui dois sentidos: 

* Para os Administrados: Estes poderão fazer tudo o que for permitido por lei e tudo que não for proibido; 

CF/88, Art.5º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 

* Para a administração pública: A administração pública só atuará quando existir previsão legal, ou seja, 
se limitará à lei; (Princípio da Estrita legalidade).  
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OBS: A Administração pública não só deve obedecer aos atos normativos primários (leis,CF), como 
também, aos secundários, como as portarias, decretos, instruções. 

Princípios da Legalidade X Princípio da Reserva Legal 

- Não se confundem; 

- De acordo com o princípio da legalidade a Administração Pública deve atuar conforme a lei em sentido 
amplo, já o princípio da reserva legal estabelece que certas matérias sejam reguladas por lei em sentido 
estrito; 

Mitigação do Princípio da Legalidade 

- O princípio da legalidade pode ser restringido quando se tratar de:  
* Edição de Medidas Provisórias;  
* Decretação do Estado de Defesa;  
* Decretação do Estado de Sítio. 

 
Gabarito: Errado. 

(FUNDATEC/PGE-RS/2015) 
04) Em razão do princípio da proteção da confiança legítima, um ato administrativo eivado de ilegalidade 
poderá ser mantido, considerada a boa-fé do administrado, a legitimidade da expectativa induzida pelo 
comportamento estatal e a irreversibilidade da situação gerada. 

Comentário: 
 

Princípio da Proteção à Confiança 

- Enquanto o princípio da segurança jurídica possui aspectos objetivos, através da defesa da estabilidade 
jurídica, o princípio da Proteção à Confiança trata de aspectos subjetivos, tratando da boa-fé que o 
administrado possui perante a Administração em relação aos seus atos praticados conforme a lei. 

 

Princípio da Proteção à Confiança - Maria Sylvia Zanella Di Pietro 

Leva em conta a boa-fé do cidadão, que acredita e espera que os atos praticados pelo Poder Público sejam 
lícitos e, nessa qualidade, serão mantidos e respeitados pela própria Administração e por terceiros. 

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/MS/2013) 
05) A atividade administrativa centralizada é exercida pelo próprio Estado, que atua por meio de seus órgãos. 

Comentário: 
 

Centralização 

Função administrativa realizada diretamente pelas entidades políticas (U/E/DF/M) por meio dos seus 
órgãos e agentes públicos. 

 
Gabarito: Correto. 

(VUNESP/Prefeitura de Poá - SP/2019) 
06) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, mas não aos estrangeiros. 

Comentário: 
 

Acesso a Funções, Cargos e Empregos Públicos 

- CF/88. Art. 37. I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham 
os requisitos estabelecidos em lei, (Norma de Eficácia Condicionada) assim como aos estrangeiros, na 
forma da lei; (Norma de eficácia limitada). 

- Os estrangeiros dependem de lei, já os brasileiros possuem amplo acesso, desde que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei. 

- CF/88. Art. 207. § 1º É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas 
estrangeiros, na forma da lei. 

- Lei 8.112/90. Art. 5º. § 3º As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais 
poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas 
e os procedimentos desta Lei. 

- CF/88. Art. 12. § 2º A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo 
nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:  
I - de Presidente e Vice-Presidente da República; 
II - de Presidente da Câmara dos Deputados;  
III - de Presidente do Senado Federal;  
IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;  
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V - da carreira diplomática;  
VI - de oficial das Forças Armadas.  
VII - de Ministro de Estado da Defesa. 

 
Gabarito: Errado. 

(Colégio Pedro II/Colégio Pedro II/2017) 
07) No que se refere às disposições gerais sobre a Administração Pública estabelecidas pela Constituição 
Federal de 1988, é correto afirmar que o prazo de validade do concurso público será de até três anos, 
prorrogável por até dois períodos, iguais e sucessivos, a critério da administração pública, ou por ordem 
judicial. 

Comentário: 
 
CF/88. Art. 37. III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por 
igual período; 
 
Gabarito: Errado. 

(IBFC/CGE - RN/2019) 
08) Apresenta-se como atenuante da responsabilidade civil do Estado, a culpa concorrente. 

Comentário: 
 

Excludentes e Atenuantes da Responsabilidade do Estado 

É possível a não responsabilidade civil do Estado nos casos de:  
* Caso Fortuito ou Força Maior;  
* Culpa exclusiva da vítima;  
* Fato exclusivo de terceiro; 

Caso Fortuito ou Força Maior 

- São eventos humanos ou da natureza dos quais não se podem prever ou evitar. 

- Excluem a responsabilidade objetiva do Estado, mas não a subjetiva que pode ocorrer por omissão do 
Poder Público, devendo o particular comprovar a omissão culposa da administração pública; 

- Ocorrendo omissão culposa do Estado e Fato imprevisível ao mesmo tempo ocorrerá a atenuação da 
responsabilidade do Estado, e não sua exclusão; 

Culpa exclusiva da vítima 

- O Estado não possui responsabilidade alguma, porém deverá comprovar que o particular deu causa ao 
dano; 

- Ocorrendo culpa dos dois a responsabilidade apenas atenuará para a administração pública; 

Fato exclusivo de terceiro 

- O Estado não é responsabilizado de forma objetiva, porém pode ser de forma subjetiva, devendo o 
particular comprovar a omissão; 

Ex: No caso de Multidões; 

Culpa Concorrente 

Ocorre quando as duas partes (Vítima e Agente do Estado) contribuem para o resultado lesivo, ou seja, as 
duas estão erradas, acarretando atenuação ou diminuição na indenização. 

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/PGE-PE/2019) 
09) Estudante maior de vinte e um anos de idade que estagia sem remuneração em empresa pública estadual 
estará sujeito a responder por ato de improbidade administrativa caso se utilize de sua condição de 
estagiário para auferir vantagem econômica indevida. 

Comentário: 
 

STJ/Info 568 

O estagiário que atua no serviço público, ainda que transitoriamente, remunerado ou não, está sujeito a 
responsabilização por ato de improbidade administrativa. 

 
Gabarito: Correto. 

(FCC/Câmara Legislativa do Distrito Federal/2018) 
10) O recurso administrativo tramitará no máximo por duas instâncias administrativas, salvo disposição 
legal diversa.     

Comentário: 
 
Lei 9.784/99. Art. 57. O recurso administrativo tramitará no máximo por três instâncias administrativas, salvo 
disposição legal diversa. 
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Gabarito: Errado. 
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