
Direito Adiministrativo

01- É o requisito do ato administrativo que representa a primeira de sua validade.
a) competência
b) finalidade
c) forma 
d) motivo

02- É  o  atributo  do  ato  administrativo  que  impõe  a  coercibilidade  para  seu  cumprimento  ou 
execução.
a) presunção de legitimidade 
b) imperatividade 
c) auto-executoriedade
d) veracidade

03- São  atos  administrativos  expedidos  sem  destinatários  determinados,  com  finalidade 
normativa, alcançando todos os sujeitos que se encontrem na mesma situação de fato abrangida 
por seus preceitos.
a) atos individuais
b) atos externos 
c) atos internos
d) atos gerais e individuais

04- São atos administrativos normativos de atuação interna,  dado que se destinam a reger o 
funcionamento de órgãos colegiados e de corporações legislativas.
a) Regimentos
b) Instruções Normativas
c) Resoluções 
d) Deliberações 

05- São ordens escritas e gerais a respeito do modo e forma de execução de determinado serviço 
público:
a) Circulares 
b) Avisos
c) Portarias
d) Instruções

06- O exame do ato administrativo revela nitidamente a existência de cinco requisitos necessários 
à sua formação. Dentre eles, podemos afirmar que a ________ representa o poder atribuído ao 
agente da Administração para o desempenho específico de suas funções.
a) competência
b) finalidade
c) forma 
d) motivo

07- O __________ é a situação de direito ou de fato que determina ou autoriza a realização do ato 
administrativo.  O  motivo,  como  elemento  integrante  da  perfeição  do  ato,  pode  vir  expresso 
somente em lei.
a) competência
b) finalidade
c) forma 
d) motivo



08- É o princípio da Administração Pública que constitui, hoje em dia, pressuposto de validade de 
todo ato da Administração Pública:
a) Moralidade
b) Legalidade
c) Publicidade
d) Impessoalidade ou finalidade

09- É o princípio administrativo o qual impõe ao administrador público que só pratique o ato para o 
seu fim legal.
a) Eficiência
b) Segurança Jurídica
c) Impessoalidade ou finalidade
d) Moralidade

10- É o princípio administrativo que representa a divulgação oficial  do ato para conhecimento 
público e início de seus efeitos externos.
a) Eficiência
b) Moralidade
c) Impessoalidade ou finalidade
d) Publicidade

Gabarito
01. A
Comentários: Nenhum ato – discricionário ou vinculado – pode ser realizado validamente sem 
que o agente disponha de poder legal para praticá-lo.

02. B
Comentários:  A imperatividade não está presente em todos os atos, visto que alguns deles o 
dispensam,  por  desnecessário  à  sua  operatividade,  uma  vez  que  os  efeitos  jurídicos  do  ato 
dependem exclusivamente do interesse do particular na sua utilização.

03. D
Comentários: Os  atos  gerais  e  individuais  são  atos  de  comando  abstrato  e  impessoal, 
semelhantes aos da lei, e, por isso mesmo, revogáveis a qualquer tempo pela Administração, mas 
inatacáveis por via judicial, a não ser pelo questionamento da constitucionalidade.

04. A
Comentários: Como ato regulamentar interno, o regimento só se dirige aos que devem executar 
o serviço ou realizar a atividade funcional regimentada, sem obrigar aos particulares em geral.

05. D
Comentários: Por serem internas, as Instruções não alcançam os particulares nem lhes impõem 
conhecimento e observância.

06.  A
Comentários: A competência resulta da lei e por ela é delimitada. Todo ato emanado de agente 
incompetente, ou realizado além do limite de que dispõe a autoridade incumbida de sua prática, é 
inválido,  por  lhe  faltar  um elemento  básico  de  sua  perfeição,  ou  seja,  o  poder  jurídico  para 
manifestar a vontade da Administração.



07. D
Comentários: O  motivo  pode  vir  expresso  em  lei  como  pode  ser  deixado  ao  critério  do 
administrador. No primeiro caso será um elemento vinculado; no segundo, discricionário, quanto à 
sua existência e valoração.

08. A
Comentários: A  moralidade  administrativa  está  intimamente  ligada  ao  conceito  do  “bom 
administrador”. Há que conhecer, assim, as fronteiras do lícito e do ilícito, do justo e do injusto, 
nos seus efeitos.

09. C
Comentários:  Esse princípio também deve ser entendido para excluir  a promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos sobre suas realizações administrativas.

10. D
Comentários: Este princípio faz com que as leis, atos e contratos administrativos que produzem 
consequências  jurídicas  fora  dos  órgãos  que  os  emitem  exigem publicidade  para  adquirirem 
validade universal, isto é, perante as partes e terceiros.


