
Direito Administrativo

01- É o ato administrativo discricionário e precário pelo qual o Poder Público torna possível ao 
pretendente  a  realização  de  certa  atividade,  serviço  ou  utilização  de  determinados  bens 
particulares ou públicos:
a) Licença
b) Autorização
c) Permissão 
d) Aprovação
e) Admissão

02- 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
e) mérito

03- 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
e) mérito

04- O/A ______  do  Ato  Administrativo,  conquanto  não  se  possa  considerar  requisito  de  sua 
formação, deve ser apreciado, dadas as suas implicações com o motivo e o objeto do ato e, 
consequentemente, com as suas condições de validade e eficácia.
a) competência
b) finalidade
c) forma 
d) motivo
e) mérito

05-  Analise os itens abaixo e assinale a alternativa verdadeira:
I - Todo Ato Administrativo tem por objeto a criação, modificação ou comprovação de situações 
jurídicas concernentes a pessoas, coisas ou atividades sujeitas à ação do Poder Público. Nesse 
sentido, o objeto identifica-se com o conteúdo do ato, através do qual a Administração manifesta 
somente seu poder, ou atesta situações preexistentes, sem haver a manifestação da vontade.
II  -  A Imperatividade  é  o  atributo  do Ato  Administrativo  que  impõe a  coercibilidade  para  seu 
cumprimento ou execução. Esse atributo está presente em todos os Atos.
III - A auto-executoriedade consiste na possibilidade que certos Atos Administrativos ensejam de 
imediata e direta execução pela própria Administração, independentemente de ordem judicial.
a) somente a I está correta.
b) somente a II está correta.
c) somente a III está correta.
d) I e II estão corretas.
e) I e III estão corretas.



Gabarito
01. B
Comentários: Na Autorização, embora o pretendente satisfaça as exigências Administrativas, o 
Poder  Público  decide  discricionariamente  sobre  a  conveniência  ou  não  do  atendimento  da 
pretensão do interessado ou da cessação do ato autorizado.

02. 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.

03. 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.

04. E
Comentários: O conceito de mérito administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada 
sua  presença  toda  vez  que  a  Administração  decidir  ou  atuar  valorando  internamente  as 
consequências ou vantagens do ato.

05. C
Comentários: A Administração, nesta situação, manifesta seu poder e sua vontade. 

O objeto,  nos  atos  discricionários,  fica  na  dependência  da  escolha  do  Poder  Público, 
constituindo essa liberdade opcional o mérito administrativo.

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.

A Administração não poderia desempenhar bem sua missão de autodefesa dos interesses 
sociais se, a todo momento, encontrando natural resistência do particular, tivesse que recorrer ao 
Judiciário para remover a oposição individual à situação pública.


