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Simulado de Direito Administrativo 
(FCC/SEGEP-MA/2016) 

01) São fontes do Direito Administrativo: 
I. lei. 
II. razoabilidade. 
III. moralidade. 
IV. jurisprudência. 
V. proporcionalidade. 
Está correto o que consta APENAS em 
A) I e II. 
B) II e IV. 
C) I e IV. 
D) III e V. 
E) IV e V. 

Comentário: 
 

Fontes do Direito Administrativo 

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

- A doutrina considera como fontes do Direito Administrativo:  
* Lei;  
* Doutrina;  
* Jurisprudência;  
* Costumes. 

 
Gabarito: Letra C. 

(VUNESP/Prefeitura de Guarulhos - SP/2019) 
02) A Constituição Federal, ao tratar “Da Administração Pública”, estabelece no § 1° do art. 37, a proibição 
de promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos por meio de símbolos ou imagens na 
publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos. Nos termos da doutrina 
majoritária, essa é uma consequência direta do princípio constitucional da 
A) supremacia do interesse público. 
B) publicidade. 
C) eficiência. 
D) impessoalidade. 
E) presunção de legitimidade. 

Comentário: 
 
CF/88, Art. 37, § 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá 
ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou 
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 
 

STF/RE 191.668/RS 

O caput e o § 1º do art. 37 da Constituição Federal impedem que haja qualquer tipo de identificação entre 
a publicidade e os titulares dos cargos alcançando os partidos políticos a que pertençam. O rigor do 
dispositivo constitucional que assegura o princípio da impessoalidade vincula a publicidade ao caráter 
educativo, informativo ou de orientação social é incompatível com a menção de nomes, símbolos ou 
imagens, aí incluídos slogans, que caracterizem promoção pessoal ou de servidores públicos. A 
possibilidade de vinculação do conteúdo da divulgação com o partido político a que pertença o titular do cargo 
público mancha o princípio da impessoalidade e desnatura o caráter educativo, informativo ou de 
orientação que constam do comando posto pelo constituinte dos oitenta. 

 
Gabarito: Letra D. 

(CESPE/TJ-DFT/2019) 
03) No âmbito da atuação pública, faz-se necessário que a administração pública mantenha os atos 
administrativos, ainda que estes sejam qualificados como antijurídicos, quando verificada a expectativa 
legítima, por parte do administrado, de estabilização dos efeitos decorrentes da conduta administrativa. A 
interrupção dessa expectativa violará o princípio da 
A) legalidade. 
B) confiança. 
C) finalidade. 
D) continuidade. 
E) presunção de legitimidade. 

Comentário: 
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Princípio da Segurança Jurídica 

- Tem por finalidade manter a estabilidade das relações jurídicas materializadas. 

- Para o princípio da Segurança Jurídica, a manutenção da ilegalidade de um ato é melhor do que a sua 
anulação após desse ato ter gerado seus efeitos durante vários anos, pois o efeito da sua anulação seria 
pior do que a sua ilegalidade. 

- Estabelece a proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, sendo um dos 
fundamentos da prescrição e decadência; 

- É a base para a edição de súmulas vinculantes; 

- CF/88, Art. 103-A, § 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas 
determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a 
administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos 
sobre questão idêntica. 

- Possui previsão expressa na lei 9.784/99; 

- Lei 9.784/99, Art. 2º, XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento 
do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação. 

 

Princípio da Segurança Jurídica - José Afonso da Silva 

A segurança jurídica consiste no ‘conjunto de condições que tornam possível às pessoas o conhecimento 
antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus atos e de seus fatos à luz da liberdade 
reconhecida’. Uma importante condição da segurança jurídica está na relativa certeza que os indivíduos têm 
de que as relações realizadas sob o império de uma norma devem perdurar ainda quando tal norma seja 
substituída. 
Fonte: José Afonso da Silva, “Curso de Direito Constitucional Positivo”, Malheiros Editores, 32ª edição, p.433. 

 

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. 
Fonte: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella – Direito administrativo – 25ª edição – São Paulo: Atlas, 2012, pág. 87. 

 
Gabarito: Letra B. 

(CESPE/PC-MA/2018) 
04) Com relação aos poderes administrativos, a prerrogativa da administração pública de editar atos 
normativos para ordenar a atuação de órgãos subordinados decorre do exercício do poder 
A) discricionário. 
B) disciplinar. 
C) de polícia. 
D) regulamentar. 
E) hierárquico. 

Comentário: 
 

Atos Normativos de Efeitos Internos - Maria Sylvia Di Pietro 

Os atos normativos com o objetivo de ordenar a atuação dos órgãos subordinados são considerados 
atos normativos de efeitos internos, sendo atos normativos relacionados com o Poder Hierárquico, não 
se confundindo com os atos normativos apresentados pelo Poder Regulamentar, pois estes são gerais e 
abstratos. 

 
Gabarito: Letra E. 

(CESPE/SEFAZ-RS/2019) 
05) O alvará de licença e o alvará de autorização concedidos pela administração pública constituem meio 
de atuação do poder 
A) disciplinar. 
B) regulamentar. 
C) hierárquico. 
D) de polícia. 
E) hierárquico e do disciplinar. 

Comentário: 
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Poder de Polícia Preventivo e Repressivo 

Poder de Polícia Preventivo 

- Regra; 

- Ocorre quando um terceiro depende de uma licença ou autorização para utilizar um bem ou exercer 
alguma atividade privada que afete a coletividade; 

- A Licença é um ato administrativo vinculado e definitivo. Com isso caso um particular preencha os 
requisitos de exercer determinado direito, a administração deverá reconhecer; 

Ex: Licença para construir em terreno particular. 

- A autorização é um ato administrativo discricionário e precário em que o particular adquire a autorização 
da Administração Pública para exercer uma atividade de seu interesse. 

Ex: Porte de Arma; 

Poder de Polícia Repressivo 

- Exceção; 

- É a aplicação de sanções administrativas, feita normalmente através de uma fiscalização aos particulares 
por estarem descumprindo alguma norma de polícia; 

Ex: Multas, demolição de obras irregulares, apreensão de mercadorias inválidas; 

- A cobrança de taxa é uma razão do exercício do poder de polícia; 

Ex: Cobrança de Taxas para atividades comerciais; 

- O poder de polícia não precisa possuir sempre suas atividades de maneira presencial, podendo ocorrer 
através de locais remotos; 

 
Gabarito: Letra D. 

(VUNESP/SAP-SP/2015) 
06) Assinale a alternativa que contempla somente órgãos da Administração Direta do Estado. 
A) Sociedade de economia mista, secretaria estadual e universidade estadual. 
B) Agência reguladora, Presidência da República e Congresso Nacional. 
C) Secretaria estadual, polícia civil e polícia militar. 
D) Escola pública, universidade estadual e empresa pública. 
E) Autarquia, ministério e fundação. 

Comentário: 
 

Administração Pública 

Administração Direta 

Formada por Entidades Políticas - União / Estados / Distrito Federal / Municípios; 

Composta por Órgãos públicos que não possuem personalidade jurídica. 

Ex: Ministérios, Secretarias, gabinetes, Policia Civil, Militar, Federal, Rodoviária Federal. 

Qualquer entidade política pode descentralizar, criando entidades administrativas da administração indireta 
ou firmando contratos com entidades particulares. 

Possuem autonomia política, tendo capacidade de legislar, ou seja, produzir lei em sentido formal, tanto 
em lato (amplo), quanto em strictu senso. 

Administração Indireta 

As entidades da administração indireta são formadas por: 
Autarquias: Personalidade Jurídica de direito público. 
Fundações: Personalidade Jurídica de direito público ou Privado. 
Sociedade de Economia Mista: Personalidade Jurídica de direito Privado. 
Empresa Pública: Personalidade Jurídica de direito Privado. 

Formada por Entidades Administrativas dotadas de personalidade jurídica própria. 

Universidades Públicas normamente são autarquias ou fundações; 

Agência reguladora é uma espécie de autarquia em regime especial. 

Não possuem autonomia política, porém podem produzir normas jurídicas em sentido amplo. 

 
Gabarito: Letra C. 

(FGV/Senado Federal/2012) 
07) O artigo 37, §6°, da CRFB prevê a responsabilidade do ente público pelos danos que seus agentes 
causarem a terceiros. A teoria que justifica tal imputação de responsabilidade é a 
A) Teoria da Autonomia. 
B) Teoria do Risco Integral. 
C) Teoria da Encampação. 
D) Teoria do Mandato. 
E) Teoria do Órgão. 

Comentário: 
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Teoria do Órgão 

Estabelece que as atividades exercidas pelos órgãos e agentes  são consideradas vontades e ações da 
própria entidade (política ou administrativa), desta forma a entidade (política ou administrativa) é a 
responsável por qualquer ato ou exercício dos organismos (órgãos e agentes) que lhe integram. 

 
Gabarito: Letra E. 

(FCC/TST/2012) 
08) Uma pessoa jurídica que se enquadre no conceito de autarquia  
A) é essencialmente considerada um serviço autônomo.  
B) deve necessariamente possuir um regime jurídico especial.  
C) terá garantia de estabilidade de seus dirigentes.  
D) subordina-se hierarquicamente a algum Ministério, ou órgão equivalente no plano dos demais entes federativos.  
E) não integra a Administração Indireta. 

Comentário: 
 

Autarquia 

Autós (Próprio) + Arquia (Comando, governo, direção) 

Entidade integrante da Administração Indireta por meio da descentralização administrativa por serviço 
ou outorga. 

Criada e Extinta por Lei específica; 

Personalidade Jurídica Pública; 

Possui regime jurídico de direito público, tendo servidores contratados pelo regime estatutário; 

Exerce atividades típicas da administração direta. 

Possui vínculo com a Administração Direta (Entidade Política que a criou), sendo sujeita ao controle ou 
tutela administrativa para verificar se o objetivo da criação está sendo atendido. Não existe hierarquia. 

As autarquias podem ser divididas em dois regimes: 
* Comuns: as autarquias que não possuem nenhuma particularidade que as diferencie das autarquias em 
geral. 
* Especial: possuem características próprias, que as tornam "especiais", como uma maior autonomia 
administrativa, técnica ou financeira. Além disso, tais autarquias possuem função normativa ampla, de 
fiscalização e de controle. Tais prerrogativas devem estar previstas na lei de criação. 

Decreto-Lei 200/67. Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se: 
I - Autarquia - o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita 
próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor 
funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. 

 
Gabarito: Letra A. 

(FCC/DETRAN-SP/2019) 
09) Considerando os elementos do ato administrativo, para que este seja considerado válido, é 
imprescindível que apresente 
A) motivo, que são os fundamentos de fato e de direito para a prática do ato administrativo. 
B) agente público competente, não podendo ser sanado vício de incompetência. 
C) finalidade, que são as razões de fato e de direito para a emissão do ato. 
D) forma, admitindo-se ato verbal ou escrito, desde que permita o claro entendimento de seu conteúdo. 
E) objeto, que é o resultado a ser produzido com a prática do ato, o que se quer desfazer ou implementar. 

Comentário: 
 
Letra A: Correta. 
 

Motivo (pode ser vinculado ou discricionário) 

Um dos requisitos do ato administrativo é o motivo, que consiste na situação de fato ou de direito que gera 
a vontade do agente público, quando este pratica o ato administrativo. 

Corresponde às razões de fato e de direito que fundamentam a prática do ato, sendo que a ausência de 
motivo ou a indicação de motivo falso permitem a invalidação do ato, inclusive judicialmente. 

Motivo e Objeto são elementos do ato administrativo que podem ser discricionários. 

Dentre os requisitos do ato administrativo, aquele que representa a situação de direito e de fato que 
determina sua realização é o motivo. 

O motivo do ato administrativo não se confunde com a motivação estabelecida pela autoridade 
administrativa.  

Motivação x Motivo x Móvel 
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A motivação é a exposição dos motivos e integra a formalização do ato e o motivo é o pressuposto de 
fato e de direito que levaram à prática do ato. Além disso, o móvel é a situação subjetiva e psicológica 
que corresponde à vontade do agente público. 

 
Letra B: Errada. 
 

Competência ou Sujeito (Vinculada e pode ser convalidada) 

Define-se o requisito denominado competência ou sujeito como o poder-dever legal conferido ao agente 
público para o desempenho específico das atribuições de seu cargo. 

O poder legal conferido ao agente público para o desempenho específico das atribuições de seu cargo 
constitui um requisito do ato administrativo, ou seja, o requisito da competência. 

Os elementos vinculados de um ato administrativo são sempre a competência, a finalidade e a forma. 

É possível a convalidação de atos administrativos quando apresentarem defeitos relativos aos elementos 
competência e forma. 

O vício sanável em determinado ato administrativo, como por exemplo, vício de competência, quando não 
outorgada com exclusividade, pode ser convalidado. 

A administração pública pode ratificar atos administrativos que contenham vícios sanáveis. Dentre os 
elementos convalidáveis do ato administrativo temos o Sujeito ou competência. 

A competência do sujeito é requisito de validade do ato administrativo e, em princípio, irrenunciável, porém 
sua irrenunciabilidade poderá ser afastada em razão de delegação ou avocação de competências 
legalmente admitidas. 

A competência, como um dos requisitos do ato administrativo, é:  
* Intransferível.  
* Irrenunciável.  
* De exercício obrigatório para órgãos e agentes públicos.  
* Imodificável por vontade do agente, pois deve obedecer aos limites da lei, sendo modificável apenas 
quando a lei estabelecer liberdade relativa.  
* Imprescritível, pois a competência não se extingue no caso da não utilização pelo agente. 

A competência pública é obrigatória, irrenunciável, intransferível, imodificável e imprescritível. 

É intransferível e irrenunciável a competência para praticar ato administrativo. 

Dentre os requisitos do ato administrativo, a competência é inderrogável e decorre sempre da lei. 

A competência é, em regra, inderrogável e improrrogável. 

Quando o vício de competência não pode ser convalidado, caracteriza-se hipótese de nulidade absoluta. 

 
Letra C: Errada.  
 

Finalidade (Vinculada) 

Um dos requisitos do ato administrativo é a finalidade, elemento pelo qual todo ato administrativo deve estar 
dirigido ao atendimento de um interesse público. 

Os elementos vinculados dos atos administrativos são competência, forma e finalidade. 

O desvio de finalidade (ou Desvio de Poder) é uma espécie de abuso de poder em que o agente público, 
apesar de agir dentro dos limites de sua competência, pratica determinado ato com objetivo diverso daquele 
pautado pelo interesse público. 

 
Letra D: Errada. A forma em regra é por escrito. 
 

Forma (vinculada e pode ser convalidada) 

Sendo um dos requisitos do ato administrativo, a forma consiste no revestimento exteriorizador do ato 
administrativo. 

A forma é elemento vinculado do ato administrativo, decorrente do princípio da solenidade, podendo ser 
exteriorizado de forma escrita, que é a regra, por sinal luminoso e mesmo por sons e gestos. 

Ato Administrativo praticado em desrespeito à forma expressa em Lei ou que preteriu solenidade essencial 
para sua validade, à luz da Doutrina Majoritária, da Legislação Nacional e da Jurisprudência do STF, é Ato 
nulo (Vício de Forma). 

O vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades 
indispensáveis à existência ou seriedade do ato.  

O Vício no elemento “forma” do ato administrativo, que não seja essencial à validade do ato pode ser 
convalidado. 

O procedimento é, na definição de Maria Sylvia Zanella di Pietro, o conjunto de formalidades que devem 
ser observadas para a prática de certos atos administrativos; equivale a rito, a forma de proceder; o 
procedimento se desenvolve dentro de um processo administrativo e sua inobservância dos atos 
previstos em lei e dos princípios que informam o processo administrativo macula de vício a decisão da 
Administração. 
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Letra E: Errada. O resultado a ser alcançado é a finalidade. 
 

Objeto (pode ser vinculado ou discricionário) 

Um dos requisitos do ato administrativo é o objeto, que se expressa no conteúdo, na alteração no mundo 
jurídico que o ato administrativo se propõe a processar. 

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

A respeito dos elementos ou requisitos do ato administrativo, o efeito jurídico imediato e prático que se 
busca com a sua edição é conceito relativo ao requisito do objeto. 

No ato administrativo o objeto é o efeito jurídico imediato; a finalidade, o efeito mediato. 

O objeto do ato administrativo assemelha-se com o que ocorre no negócio jurídico de direito privado podendo 
ser:  

* Natural (efeito jurídico que o ato produz, sem necessidade de expressa menção, ele decorre da própria 
natureza do ato, tal como definido na lei); 

* Acidental (efeito jurídico que o ato produz em decorrência de cláusulas acessórias apostas ao ato pelo 
sujeito que o pratica),. 

O objeto acidental não ocorre em atos vinculados, mas apenas em atos discricionários que seja aceita 
cláusulas acessórias, já que estas são feitas por quem praticou o ato. Já o objeto natural está previsto em 
qualquer ato administrativo. 

O vício no elemento objeto do ato administrativo pode ser conceituado como a prática de ato dotado de 
conteúdo diverso do que a lei autoriza ou determina. 

A usurpação de função e a desapropriação de um bem imóvel da União por um município são, 
respectivamente, vícios do ato administrativo relativos à competência e objeto. 

 
Gabarito: Letra A. 

(INSTITUTO AOCP/PC-ES/2019) 
10) Dentro da classificação dos Agentes Públicos, os Concessionários Públicos e os Mesários Eleitorais 
são considerados, respectivamente: 
A) Agentes Delegados e Agentes Políticos. 
B) Agentes Administrativos e Agentes Políticos. 
C) Agentes Credenciados e Agentes Honoríficos. 
D) Agentes Delegados e Agentes Honoríficos. 
E) Agentes Honoríficos e Agentes Credenciados. 

Comentário: 
 

Classificação de Agentes Públicos 

O gênero agentes públicos se divide nas seguintes espécies:  
* Agentes Políticos;  
* Agentes Administrativos;  
* Agentes Honoríficos; (Particulares em colaboração com o Poder Público) 
* Agentes Delegados; (Particulares em colaboração com o Poder Público) 
* Agentes Credenciados. (Particulares em colaboração com o Poder Público) 
* Militares 

Agentes Honoríficos 

- São também classificados como Particulares que atuam por convocação, nomeação ou designação; 

- São particulares designados, convocados ou nomeados pelo Estado para prestar de forma transitória, 
serviços cívicos (serviços públicos relevantes ou múnus público). 

- Não possuem vínculo celetista nem estatutário e normalmente não recebem remuneração; 

- Não existe proibição em relação à acumulação de cargos, funções ou empregos públicos. 

- São considerados agentes honoríficos: conciliadores, jurados do tribunal do júri e mesários. 

- São considerados funcionários públicos para efeitos criminais; 

Agentes Delegados ou Particulares por Delegação 

- São pessoas físicas ou jurídicas que recebem do Estado alguma atividade para realizar por sua conta e 
risco, mas sobre a fiscalização do Estado. 

- São considerados agentes delegados: os concessionários, permissionários, tradutores, leiloeiros, os 
bancários, titulares de cartórios; 

- Tais agentes possuem responsabilidade civil objetiva, autoridade para impetrar mandado de segurança 
e são considerados funcionários públicos para efeitos penais. 

 
Gabarito: Letra D. 
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