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Simulado de Direito Administrativo 
(CESPE/TCE-MG/2018) 

01) As tarefas precípuas da administração pública incluem a realização de atividades de fomento e a 
prestação de serviços públicos. 

Comentário: 
 

Administração Pública 

- Existem dois conceitos em relação à Administração Pública: 

* Administração Pública em Sentido Estrito: É a administração que pratica atos de execução com poderes 
de decisão limitados a natureza executiva, sem ter atos de governo. 

* Administração Pública em Sentido Amplo: Abarca os atos de governo que são exercidos pelos órgãos 
com função política, assim como os órgãos que exercem função administrativa, ou seja, que executam 
os planos de governo; 

- A Administração Pública em Sentido Estrito, pode ser conceituada a partir de duas espécies: 

* 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: 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: Correto. 

(CESPE/MPE-PI/2018) 
02) Decorre do poder disciplinar a prerrogativa da administração pública de punir internamente as infrações 
funcionais de seus servidores e as infrações administrativas cometidas por particulares com quem o ente 
público tenha algum vínculo. 

Comentário: 
 

Poder Disciplinar 

- Poder de aplicar sanções aos servidores e pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da 
Administração; 

- É aplicável aos servidores públicos e particulares que tenham vínculo jurídico específico com a 
Administração, como por exemplo, no caso de contrato administrativo; 

 
Gabarito: Correto. 

(FCC/Prefeitura de Caruaru - PE/2018) 
03) Os efeitos produzidos pela revogação do ato administrativo são ex tunc. 

Comentário:  
 

Anulação Revogação 

Ocorre por ser um ato que exorbite os limites da 
legalidade; 

Ocorre por não ser mais conveniente ou 
oportuno, porém é considerado um ato legal; 

Pode ser discricionário ou vinculado; O ato precisa ser discricionário; 

Se sujeita ao exame do Poder Judiciário, mediante 
provocação, e também ao da Administração. 

Não se sujeita ao exame do Poder Judiciário, mas 
apenas ao da Administração. 

Efeito retroativo ou Ex-Tunc. Efeito prospectivo ou Ex-Nunc. 

 
Gabarito: Errado. 
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(CESPE/PC-SE/2018) 
04) A cassação de um ato administrativo corresponde a extingui-lo por descumprimento dos requisitos 
estabelecidos para a sua execução. 

Comentário:  
 

Extinção dos atos administrativos 

Cassação 

A anulação de ato administrativo fundamenta-se na ilegalidade do ato, enquanto a cassação funciona como 
uma espécie de sanção para aqueles que deixaram de cumprir as condições determinadas pelo ato. 

A cassação de um ato administrativo corresponde a extingui-lo por descumprimento dos requisitos 
estabelecidos para a sua execução.  

A cassação é um exemplo de ato vinculado e sancionatório praticado em virtude do destinatário do ato ter 
desatendido condições que garantiam a sua continuidade.  

A retirada é uma das formas de extinção dos atos administrativos e pode dar-se por anulação, revogação, 
cassação e caducidade. A cassação ocorre quando o beneficiado do ato administrativo deixa de cumprir 
os requisitos de quando teve o ato deferido.  

 
Gabarito: Correto. 

(IDECAN/IF-AM/2019) 
05) Não são considerados serviços públicos os chamados serviços administrativos, que são executados 
pelo Estado em prol de sua organização interna. 

Comentário: 
 

Serviços Públicos – Quanto ao Objeto 

Os serviços Públicos, quanto ao objeto, podem ser classificados em:  
* Serviços Administrativos;  
* Serviços Comerciais ou Industriais;  
* Serviços Sociais;  

Serviços Administrativos 

Atividades internas da Administração ou que ajudam outros serviços da própria administração.  

Ex: Imprensa Oficial 

Serviços Comerciais ou Industriais 

Atividades que focam nas necessidades do interesse coletivo na área econômica. 

Ex: Energia elétrica. 

Serviços Sociais 

Atividades que focam no interesse da coletividade, existindo uma parceria entre a iniciativa privada e o 
Estado. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/PGE-PE/2019) 
06) Encampação é a denominação dada à rescisão unilateral de uma concessão pública antes do prazo 
inicialmente estabelecido entre as partes e equivale à retomada da execução do serviço pelo poder 
concedente. 

Comentário: 
 
Lei 8.987/95. Art. 37. Considera-se encampação 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, na forma do artigo anterior. 
 
Gabarito: Correto. 

(VUNESP/Prefeitura de Poá - SP/2019) 
07) 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. 
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- 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;  
V - da carreira diplomática;  
VI - de oficial das Forças Armadas.  
VII - de Ministro de Estado da Defesa. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/TCE-PE/2017) 
08) A respeito das disposições da CF e da legislação que instituiu o regime jurídico dos funcionários 
públicos civis do estado de Pernambuco, julgue o próximo item. 
Os cargos públicos podem ser providos somente mediante nomeação em concurso público. 

Comentário: 
 
Os servidores comissionados não precisam passar em concurso público. 
 

Cargo X Emprego X Função Pública 

Cargo Público 

- Lei 8.112/90. Art. 3º Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura 
organizacional que devem ser cometidas a um servidor. 

Parágrafo único.  Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com 
denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em 
comissão. 

- Para Bandeira de Mello¹, os cargos públicos são as mais simples e indivisíveis unidades de competência 
a serem expressas por um agente, prevista em número certo, com denominação própria, retribuídas por 
pessoas jurídicas de direito público e criadas por lei, salvo os serviços auxiliares do legislativo. 

- Possuem Cargo Público: Servidores Efetivos (aprovados por concurso público) e os Comissionados. 

- O Cargo Público abrange: Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas de Direito Público. 

 
Gabarito: Errado. 

 (IESES/TJ-SC/2019) 
09) Relativamente à Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92) é correto afirmar: 
O ato de improbidade administrativa que importe enriquecimento ilícito admite conduta culposa. 

Comentário: 
 

Enriquecimento Ilícito Exige Dolo. 

Prejuízo ao Erário Pode ser dolo ou culpa. 

Atos de improbidade administrativa decorrentes de concessão ou 
aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário 

Exige Dolo. 

Atos de improbidade que atentam contra princípios da administração 
pública 

Exige Dolo. 

 
Gabarito: Errado. 

(MPE-BA/MPE-BA/2018) 
10) Em respeito ao contraditório e à ampla defesa, em processo administrativo disciplinar que possa impor 
a pena de demissão, caso o servidor não constitua defensor técnico, a administração deverá nomear 
advogado dativo para exercer a sua defesa técnica, sob pena de nulidade, por ofensa à Constituição.    

Comentário: 
 

STF/Súmula Vinculante 5 

A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. 

 
Gabarito: Errado. 
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