Curso ISS São José do Rio
Preto
Princípios Constitucionais do Direito Administrativo Brasileiro
1. FCC - Auditor Fiscal da Receita Estadual (SEF SC)/Auditoria e
Fiscalização/2018 - As relações e negócios jurídicos celebrados pela Administração
pública são regidos pelo direito
a) público, ainda que se tratem de instrumentos ou institutos oriundos do direito privado,
em razão da predominância do critério subjetivo para definição do regime jurídico
aplicável.
b) privado, quando se tratar de atividade de intervenção no domínio econômico ou
delegação de serviços públicos à iniciativa privada, a fim de não caracterizar tratamento
diferenciado ou concorrência desleal.
c) público, tanto quanto pelo direito privado, pelo critério de prevalência de interesses,
independentemente do objeto, incidindo o princípio da supremacia do interesse público.
d) privado, quando uma das partes for empresa estatal, e pelo direito público, quando
se tratar de autarquias e fundações públicas.
e) público no que se refere ao exercício de suas funções típicas e prestação de serviços
públicos, direta ou indiretamente, o que não se aplica à atividade-fim para sociedades
de economia mista exploradoras de atividade econômica, que atuam em regular
competição no mercado.

2. FCC - Procurador Judicial (Recife)/2014 No que diz respeito ao regime jurídico
administrativo, considere as seguintes afirmações:
I. Há, neste tipo de regime, traços de autoridade, de supremacia da Administração,
sendo possível, inclusive, que nele se restrinja o exercício de liberdades individuais.
II. As chamadas prerrogativas públicas, para que sejam válidas, devem vir respaldadas
em princípios constitucionais explícitos na Constituição Federal.
III. Via de regra, também integram o regime jurídico administrativo de um município as
leis, os decretos, os regulamentos e as portarias do Estado em que ele se localiza.
IV. É tendência da maioria da doutrina administrativista contemporânea não mais falar
em “restrições” ou “sujeições” como traço característico do regime jurídico
administrativo, em razão dessas expressões poderem levar à falsa conclusão de que as
atividades da Administração que visam a beneficiar a coletividade podem estar sujeitas
a limites.
Está correto o que se afirma APENAS em
a) IV.
b) I.
c) I e III.
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d) II e IV.
e) I, II e III.

3. FCC - Procurador do Estado do Tocantins/2018 Acerca das modernas
correntes doutrinárias que buscam repensar o Direito Administrativo no Brasil, Carlos Ari
Sundfeld observa:

Embora o livro de referência de Bandeira de Mello continue saindo em edições
atualizadas, por volta da metade da década de 1990 começou a perder aos poucos a
capacidade de representar as visões do meio – e de influir [...] Ao lado disso, teóricos
mais jovens lançaram, com ampla aceitação, uma forte contestação a um dos princípios
científicos que, há muitos anos, o autor defendia como fundamental ao direito
administrativo [...].
(Adaptado de: Direito administrativo para céticos, 2a ed., p. 53)
O princípio mencionado pelo autor e que esteve sob forte debate acadêmico nos últimos
anos é o princípio da
a) processualidade do direito administrativo.
b) supremacia do interesse público.
c) moralidade administrativa.
d) eficiência.
e) presunção de legitimidade dos atos administrativos.

4. FCC - Analista Judiciário (TRT 5ª Região) - 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.
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.
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5. FCC/TRT RN/TÉCNICO JUDICIÁRIO/2017 – É princípio orientador das
atividades desenvolvidas pela Administração pública, seja por intermédio da
Administração direta, seja pela Administração indireta, sob pena de irresignação judicial,
a
a) impessoalidade, tanto na admissão de pessoal, sujeita à exigência de prévio concurso
público de provas ou de provas e títulos para preenchimento de cargos, empregos
públicos, quanto na prestação dos serviços em geral pela Administração pública, vedado
qualquer direcionamento.
b) legalidade, que impede que a Administração pública se submeta a atos normativos
infralegais.
c) moralidade, desde que associada a outros princípios e regras previstos em nosso
ordenamento jurídico.
d) eficiência, que impede a contratação direta de serviços pela Administração pública,
garantindo a plena competição entre os interessados e sempre o menor preço para o
erário público.
e) publicidade, que exige a publicação em Diário Oficial da íntegra dos atos e contratos
firmados pela Administração, além da motivação de todos os atos administrativos
unilaterais.

6. FCC/TRE PB/TÉCNICO/2015 - Considere o seguinte trecho extraído da obra de
Diogo de Figueiredo Moreira Neto:

“... a melhor realização possível da gestão dos interesses públicos, posta em termos de
plena satisfação dos administrados com os menores custos para a sociedade, ela se
apresenta, simultaneamente, como um atributo técnico da administração, como uma
exigência ética a ser atendida no sentido weberiano de resultados, e, coroando a relação,
como uma característica jurídica exigível de boa administração dos interesses públicos."
(Curso de Direito Administrativo, 16ª edição, 2014, Rio de Janeiro: Forense, p. 116).
É correto concluir que os ensinamentos do autor se referem ao conteúdo do princípio
da
a) moralidade, que serve de parâmetro de controle para revogação dos atos
administrativos.
b) proporcionalidade, que possui primazia e preferência diante dos demais princípios que
informam a atuação da Administração.
c) economicidade, que se aplica após a prática do ato administrativo, como ferramenta
de controle do menor custo para a Administração pública.
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d) impessoalidade, que impede escolhas baseadas em critérios eminentemente técnicos,
pois analisa o desempenho da administração, para garantir o atingimento dos melhores
resultados.
e) eficiência, que visa orientar a gestão pública ao atendimento das finalidades previstas
em lei pela melhor forma possível, não bastando a análise meramente formal.

7. FCC/COPERGÁS PR/AUXILIAR/2016 - Um dos princípios do Direito
Administrativo denomina-se especialidade. Referido princípio
a) decorre dos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público e
concerne à ideia de descentralização administrativa.
b) tem aplicabilidade no âmbito dos órgãos públicos, haja vista a relação de coordenação
e subordinação que existe dentro dos referidos órgãos.
c) aplica-se somente no âmbito da Administração direta.
d) decorre do princípio da razoabilidade e está intimamente ligado ao conceito de
desconcentração administrativa.
e) relaciona-se ao princípio da continuidade do serviço público e destina-se tão somente
aos entes da Administração pública direta.

8. FCC - Juiz do Trabalho (TRT 18ª Região)/2014/XIV - Acerca dos princípios
da Administração pública, é correto afirmar:
a) O princípio da boa-fé não vigora no Direito Administrativo, eis que é atinente ao
relacionamento entre sujeitos movidos pela autonomia da vontade e a ele se contrapõe
o princípio da impessoalidade, que impera nas relações jurídico-administrativas.
b) Os princípios do Direito Administrativo são mandamentos de otimização; portanto,
sua aplicação só é possível quando deles decorrerem consequências favoráveis ao
administrado.
c) No tocante ao princípio da motivação, admite-se, excepcionalmente, a convalidação
do ato imotivado, por meio da explicação a posteriori dos motivos que levaram à sua
prática, desde que tal vício não acarrete lesão ao interesse público nem prejuízo a
terceiros.
d) Por força do princípio da legalidade, atos praticados de forma inválida devem ser
anulados, independentemente das consequências decorrentes da anulação.
e) Sendo a lei um mandamento moral e visto que, no âmbito da Administração pública,
só é permitido aos agentes públicos atuarem nos estritos limites da lei, para atender à
moralidade administrativa basta que o agente observe fielmente os mandamentos legais.
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Atos Administrativos
9. FCC - Auditor Fiscal da Receita Estadual (SEF SC)/Auditoria e
Fiscalização/2018 - Quando a Administração pública atua executando atos materiais,
como a edificação de um muro, realização da poda de árvores ou, direta ou
indiretamente, promovendo o recolhimento do lixo, pratica
a) atos administrativos desprovidos de objeto decisório, mas passíveis de controle
externo.
b) fatos administrativos, que não têm conteúdo que expresse manifestação de vontade
decisória, não obstante possam gerar efeitos e consequências na esfera de direitos dos
administrados.
c) atos e fatos administrativos desprovidos de conteúdo constitutivo, declaratório ou
decisório, o que restringe o poder de revisão ao controle interno.
d) fatos administrativos, desprovidos de conteúdo decisório, o que impede a incidência
da responsabilidade objetiva constitucionalmente prevista.
e) atos jurídicos desprovidos de caráter administrativo, incidindo em sua execução o
regime jurídico de direito privado, ainda que com certa mitigação em razão da aplicação
dos princípios constitucionais.

10. FCC - Técnico Legislativo (CL DF)/Secretário/2018 Considera-se ato
administrativo toda e qualquer manifestação unilateral de que tenha vontade ou
necessite a Administração pública, com vistas a adquirir, resguardar, modificar, extinguir
e declarar direitos ou impor obrigações ao corpo administrativo ou a si mesma enquanto
instituição pública. Os atos administrativos dividem-se em
a) materiais e empresariais.
b) institucionais e financeiros.
c) jurídicos e legais.
d) materiais e contábeis.
e) materiais e jurídicos.

11. FCC/DPE-AM/ASSISTENTE TÉCNICO/2018 As manifestações administrativas
podem se dar por atos administrativos em sentido estrito, que
a) são emanados apenas pelo Poder Executivo e, em razão do princípio da separação
dos Poderes, submetidos a controle interno.
b) para serem válidos, antes de editados, devem ser objeto de processo administrativo
com oportunidade de contraditório.
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c) são editados por autoridade administrativa e quando fundados em juízo de
conveniência e oportunidade não são sujeitos a controle interno ou externo.
d) podem ser emanados pelo Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, nestes dois
últimos casos em função atípica, sendo passíveis tanto de autotutela como de controle
judicial.
e) praticados pela Administração pública submetem-se integralmente a regime de direto
público e para que tenham eficácia devem ser submetidos à audiência pública.

12. FCC/DPE-AM/ASSISTENTE/2018 O ato praticado por servidor cuja investidura
no cargo é irregular, por ausência de prévia aprovação em concurso público, é
a) nulo de pleno direito, pois emanado por agente cujo vínculo com a Administração não
se formou validamente, não produzindo efeitos.
b) inexistente por afronta ao princípio do concurso público.
c) nulo na hipótese de se tratar de ato discricionário, pois o agente não detém
competência para decidir quanto à conveniência e oportunidade, sendo passível de
revogação apenas.
d) válido desde que presentes a aparência de regularidade, a boa-fé e a conformidade
ao direito, com fundamento na teoria do funcionário de fato.
e) válido independentemente da boa-fé do agente e do destinatário, em razão do
princípio da previsibilidade.

13. FCC - Defensor Público do Estado do Paraná/2017 - Sobre atos
administrativos, é correto afirmar:
a) a delegação e avocação se caracterizam pela excepcionalidade e temporariedade,
sendo certo que é proibida avocação nos casos de competência exclusiva.
b) a renúncia é instituto afeto tanto aos atos restritivos quanto aos ampliativos.
c) as deliberações e os despachos são espécies da mesma categoria de atos
administrativos normativos.
d) é ilegítima a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso
administrativo; salvo quando se tratar de recurso hierárquico impróprio.
e) nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e
ampla defesa, a qualquer tempo, quando a decisão puder resultar anulação ou
revogação de ato administrativo, de qualquer natureza, que beneficie o interessado.
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14. FCC - Analista de Gestão Administrativa (Pref Recife)/2019 Os atos
administrativos têm atributos que os distinguem de outros atos jurídicos. Dentre esses
atributos, a
a) presunção de legitimidade está presente apenas nos atos administrativos vinculados,
porque estes são editados nos estritos termos da lei.
b) imperatividade confere aos atos administrativos a prerrogativa de serem executados
independentemente de decisão judicial, desde que se trate de atos discricionários, pois
os atos vinculados são obrigatórios por força de lei.
c) imperatividade significa que a Administração não depende de ordem judicial para
execução de suas decisões, o que não exclui esses atos do âmbito do controle judicial.
d) tipicidade confere aos atos elencados na legislação o poder de serem executados
diretamente pela Administração, independentemente do tipo e natureza dos mesmos.
e) presunção de veracidade não afasta a possibilidade do ato administrativo que está
produzindo efeitos ser invalidado diante da comprovação de que seu objeto ou conteúdo
não são aderentes aos fatos.
15. FCC/TRT 6ª R./TÉCNICO JUDICIÁRIO/2018 - Considere hipoteticamente um
ato administrativo exarado por autoridade incompetente. Em relação aos denominados
atributos dos atos administrativos, o referido ato
a) não produzirá efeitos, tampouco obrigará terceiros, independentemente da sua
invalidação, ante o princípio que desobriga o cumprimento de ordens manifestamente
ilegais.
b) não produzirá efeitos, tampouco obrigará terceiros, independentemente da sua
invalidação, o que se denomina imperatividade.
c) produzirá efeitos e deverá ser cumprido, a menos que decretada, pelo Poder
Judiciário, sua invalidade, sendo vedada a autotutela na hipótese, o que se denomina
executoriedade.
d) produzirá efeitos e deverá ser cumprido, enquanto não decretada, pela própria
Administração ou pelo Poder Judiciário, sua invalidade, o que se denomina presunção
de legitimidade ou veracidade.
e) produzirá efeitos e deverá ser cumprido, enquanto não decretada, pela própria
Administração ou pelo Poder Judiciário, sua invalidade, o que se denomina
autoexecutoriedade.
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16. FCC - Consultor Legislativo (CL DF)/Constituição e Justiça/2018 O ato
administrativo é dotado de determinados atributos, entre os quais se insere a tipicidade,
a) presente nos atos enunciativos e opinativos, bem como nos meramente declaratórios,
porém ausente nos atos constitutivos, eis que a estes se aplica o atributo da
executoriedade.
b) que advém do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado,
decorrendo de tal atributo a produção de efeitos do ato administrativo sobre particulares
independentemente da vontade dos mesmos.
c) que constitui decorrência do princípio da presunção de legitimidade e veracidade do
ato administrativo, própria apenas dos atos vinculados e que se opera com a observância
dos requisitos para sua edição.
d) decorrente do princípio da legalidade, que afasta a possibilidade de a administração
praticar atos inominados, predicando a utilização de figuras previamente definidas como
aptas a produzir determinados resultados.
e) segundo a qual todo ato administrativo deve ter por finalidade a consecução do
interesse público e cuja inobservância enseja a nulidade do ato, por desvio de finalidade.

17. FCC/SEGEP MA/AGENTE/2018 - A convalidação dos atos administrativos
a) nem sempre é possível, sendo inviável, por exemplo, quando presente vício
relacionado à finalidade do ato.
b) somente é possível quando presente vício de competência, ainda que privativa, sendo
denominada, neste caso, ratificação.
c) corresponde à confirmação do ato pela autoridade hierarquicamente superior àquela
que o praticou, denominando-se homologação.
d) depende, para sua efetivação, de recurso administrativo manejado pelo interessado
ou terceiro prejudicado.
e) somente pode ser efetivada por ato de ofício, pela própria autoridade que praticou o
ato, como expressão da autotutela.

18. FCC - Analista de Fomento (AFAP)/Advogado/2019 Dentre os elementos ou
requisitos do ato administrativo, existem aqueles cuja inobservância NÃO é passível de
ser sanada, a exemplo
a) dos atos administrativos praticados por autoridade desprovida de competência
privativa para sua edição.
b) das decisões proferidas em situações cujo substrato fático não corresponda à previsão
legal expressa.
c) dos atos vinculados editados sem explicitação de motivação.
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d) dos atos administrativos que não sejam objeto de publicação na imprensa oficial, em
ofensa ao princípio da publicidade.
e) dos atos proferidos por autoridade pública para a qual tenha sido delegada
competência privativa de autoridade superior.

19. FCC/DPE AP/DEFENSOR PÚBLICO/2018 - Como é cediço, o controle judicial
dos atos administrativos diz respeito a aspectos de legalidade, descabendo avaliação do
mérito de atos discricionários. Considere a situação hipotética: em sede de ação popular,
foi proferida decisão judicial anulando o ato de fechamento de uma unidade básica de
saúde, tendo em vista que restou comprovado que os motivos declinados pelo Secretário
da Saúde para a prática do ato − ausência de demanda da população local − estavam
em total desconformidade com a realidade. Referida decisão afigura-se
a) legítima, apenas se comprovado desvio de finalidade na prática do ato, sendo
descabido o controle judicial do motivo invocado pela autoridade prolatora.
b) legítima, com base na teoria dos motivos determinantes, não extrapolando o âmbito
do controle judicial.
c) ilegítima, pois a questão diz respeito a critérios de conveniência e oportunidade, que
refogem ao controle judicial.
d) ilegítima, eis que o controle judicial somente é exercido em relação a atos vinculados.
e) legítima, desde que comprovado, adicionalmente ao vício de motivo, falha em
aspectos relativos à discricionariedade técnica.

20. FCC/DPE AM/ANALISTA/2018 - Suely, diretora de uma escola da rede pública,
autorizou que o zelador daquela unidade ocupasse, para fins de moradia, uma edícula
existente no terreno, formalizando a autorização mediante outorga de permissão de uso.
Justificou o ato praticado, pelo interesse público na permanência do zelador nas
dependências do estabelecimento de ensino no período noturno, o que contribuiria para
a segurança patrimonial, haja vista o registro de diversos furtos de material. Contudo,
passados alguns meses, a Diretora foi informada de que seria realizada uma reforma na
escola e que a edícula deveria estar desocupada para estocar os materiais necessários e
servir de refeitório e vestiário para os trabalhadores contratados. Diante da
superveniência de tal circunstância, o ato administrativo praticado por Suely, consistente
na permissão de uso ao zelador,
a) deve ser anulado, administrativa ou judicialmente, por desvio de finalidade, que
restou evidenciado pela circunstância subsequente.
b) deve ser anulado, pela própria diretora ou superior hierárquico, em face da
superveniência de razões de interesse público.
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c) somente pode ser desfeito pelo Poder Judiciário, haja vista que gerou direito subjetivo
ao destinatário.
d) é passível de revogação, na esfera administrativa ou judicial, com base na supremacia
do interesse público sobre o particular.
e) é passível de revogação, pela própria Administração, pelas razões de conveniência e
oportunidade fundadas no interesse público.
21. FCC - Auditor Fiscal da Receita Estadual (SEF SC)/Auditoria e
Fiscalização/2018 Quando um determinado administrador público edita um ato
administrativo, mas este só começa a produzir efeitos após ratificação ou homologação
por outra autoridade, está-se diante de ato administrativo
a) condicionado, cuja validade e vigência somente se iniciam após a ratificação ou
homologação.
b) bilateral, considerando que sua existência se consuma com a manifestação de
vontade da segunda autoridade.
c) composto, pois embora já exista e seja válido, não é exequível antes da manifestação
da segunda autoridade.
d) complexo ou composto, considerando que dependem da conjugação de vontade de
uma ou mais autoridades para sua validade e eficácia, embora já sejam considerados
existentes.
e) subordinado, tendo em vista que, embora existente, válido e eficaz, só se aperfeiçoa
com a manifestação de vontade de outra autoridade, que pode, inclusive, revogá-lo.

Organização administrativa do Estado (inclui lei das estatais)
22. FCC/DPE AM/ASSISTENTE TÉCNICO/2018 Considere que determinado
Município do Estado do Amazonas entendeu por bem criar estruturas despersonalizadas
e regionalizadas, integrantes de sua Secretaria da Saúde, destinadas à dispensação de
medicamentos à população. A decisão considerou a grande dimensão territorial e
densidade demográfica da urbe, o que permitiu concluir que a partição de competências
racionalizaria e tornaria mais adequada a prestação do serviço público de saúde à
população. As repartições regionalizadas em questão são exemplo de
a) desconcentração, sendo que os órgãos criados, a despeito de integrarem a estrutura
da Administração direta, respondem pessoalmente por seus atos, podendo, como regra,
figurar no polo passivo de ações.
b) desconcentração, técnica por meio da qual a Administração cria órgãos destituídos de
personalidade jurídica, que compõem a hierarquia da Administração direta.
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c) descentralização, técnica por meio da qual a Administração cria órgãos com
personalidade jurídica própria, que passam integrar sua Administração indireta.
d) relação desenvolvida com o denominado terceiro setor, que passa a integrar a
Administração, gerindo equipamentos públicos.
e) descentralização, técnica por meio da qual a Administração cria pessoas jurídicas com
personalidade jurídica própria, mas subordinadas hierarquicamente à Administração
central.

23. FCC - Auditor Fiscal da Receita Estadual (SEF SC)/Auditoria e
Fiscalização/2018 Como formas de organização administrativa, um ente federado
pode optar pela desconcentração e pela descentralização,
a) acarretando, nos dois modelos, a delegação de competências próprias desse ente às
pessoas jurídicas criadas para exercer as funções executivas.
b) não sendo formas excludentes, pois a desconcentração envolve a criação de órgãos
desprovidos de personalidade jurídica, integrantes da estrutura da Administração direta,
enquanto a descentralização enseja a criação de pessoas jurídicas, que passam a
integrar a Administração indireta.
c) envolvendo, no segundo modelo, a transferência de competências e de titularidade
de serviços públicos às pessoas jurídicas que forem criadas, independentemente do
regime jurídico a que se sujeitam.
d) não impedindo, nos dois modelos, a coexistência das pessoas jurídicas integrantes da
Administração indireta, submetidas ao regime jurídico de direito privado, com os entes
que integram a Administração direta.
e) dependendo, nos dois modelos, de lei para definição, distribuição de competências e
de atribuições aos entes, órgãos e pessoas jurídicas envolvidas.
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