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1. (FCC - 2019 - TJ-MA - Técnico Judiciário - Técnico Administrativo) A Constituição Federal atribui ao 
Chefe do Poder Executivo o poder de editar normas complementares à lei, “para sua fiel 
execução”. Trata-se do poder 

a) regulamentar, que é exercido por meio da edição de decretos e regulamentos. 
b) disciplinar, que é exercido por meio da edição de resoluções. 
c) complementar, que é exercido por meio da edição de decretos. 
d) normativo autônomo, que é exercido por meio da edição de medidas provisórias. 
e) normativo impróprio, que é exercido por meio de leis delegadas. 
 

2. (FGV - 2019 - TJ-CE - Técnico Judiciário - Área Técnico-Administrativa) O art. 43, parágrafos 5º e 6º, 
da Lei Estadual do Ceará nº 16.397/17, estabeleceu que os Juízes das Turmas Recursais serão 
substituídos em suas faltas, afastamentos, férias, licenças, ausências e impedimentos nos termos 
de resolução aprovada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça. No dia 06/06/19, o citado Órgão 
Especial editou a Resolução nº 10/2019, que dispõe sobre a atuação de juízes suplentes no âmbito 
das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado. 

 Em matéria de poder administrativo, tal resolução decorre do poder: 
a) hierárquico; 
b) disciplinar; 
c) avocatório; 
d) legiferante; 
e) normativo. 
 

3. (FCC - 2019 - TRF - 4ª REGIÃO - Técnico Judiciário - Área Administrativa) Quando o Executivo 
desempenha suas funções por meio do exercício do poder regulamentar, 

a) edita atos de caráter concreto e específico, passíveis de serem impugnados individualmente. 
b) pode inovar o ordenamento jurídico, desde que se esteja diante de lacunas legais em matéria de 

interesse público. 
c) deve observar os limites postos pela lei para explicitar os dispositivos desta, detalhando, por 

exemplo, o procedimento de aplicação da norma regulamentada. 
d) avoca competências típicas de poder de polícia, podendo instituir limitações aos direitos dos 

particulares, em caráter isonômico. 
e) edita atos administrativos de natureza vinculada, porque estes não podem desbordar da lei à qual 

estão submetidos. 
 

4. ( FCC - 2019 - Prefeitura de Recife - PE - Analista de Planejamento, Orçamento e Gestão) O exercício 
do poder normativo pelos entes públicos configura 

a) atuação que abrange a edição de decretos regulamentares sem inovação de mérito em face da lei 
regulamentada, embora também permita a edição de decretos autônomos em situações 
expressamente previstas. 

b) expressão do princípio da supremacia do interesse público, pois admite que o Executivo possa editar 
atos normativos quando houver omissão, voluntária ou involuntária, da legislação. 

c) corolário do princípio da eficiência, tendo em vista que a agilidade da atuação do Executivo permite a 
edição de decretos para disciplinar a situação dos administrados de forma mais aderente à efetiva 
necessidade dos mesmos. 

d) manifestação do princípio da legalidade, tendo em vista que a edição de decretos pelo Executivo se 
dá tanto pela edição de decretos regulamentares quanto para a edição de decretos autônomos, de 
caráter geral e abstrato, para suprir lacunas da lei. 

e) expressão dos princípios da celeridade e da eficiência, pois tem lugar para viabilizar a edição de 
decretos que veiculem soluções para casos concretos, diante da inexistência de previsão legal a 
respeito. 
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