
Direito Administrativo

01-  A respeito da finalidade, assinale a opção incorreta.
a)  Finalidade é o  elemento pelo qual  todo ato administrativo deve estar  dirigido ao interesse 
público.
b)  Pode-se afirmar que há desvio de finalidade nos atos que concedem vantagens apenas a 
servidores apaniguados.
c) O desvio de finalidade é um vício objetivo, que constitui no distanciamento entre o exercício da 
competência e a finalidade legal.
d) O objeto do ato representa o fim mediato, ao passo que a finalidade reflete um fim imediato.
e) A finalidade é invariável para qualquer tipo de ato.

02- Assinale a alternativa falsa.
a) Um dos efeitos da presunção de legitimidade é a auto-executoriedade.
b) Até que se prove o contrário, o ato administrativo, será considerado legítimo, com base na 
Presunção de Legitimidade;
c)  No  direito  público,  é  admitida  a  execução  de  ofício  das  decisões  administrativas  sem 
intervenção do Poder Judiciário;
d)  A auto-executoriedade  tem como fundamento  jurídico  a  necessidade de salvaguardar  com 
rapidez e eficiência o interesse da administração, o que não ocorreria se a cada momento tivesse 
que submeter suas decisões ao crivo do Judiciário.
e) A característica da auto-executoriedade é freqüentemente utilizada no exercício do poder de 
polícia.

03- Acerca do controle de mérito e de legalidade, julgue os itens a seguir.
I. A ponderação dos critérios de conveniência e oportunidade constitui o mérito administrativo;
II.   Está  correto  considerar  que  o  mérito  administrativo  é  a  avaliação  da  conveniência  e 
oportunidade relativas ao objeto e forma, inspiradoras das práticas do ato discricionário;
III. Ato vinculado é aquele que está ligado à lei por um elo de vinculação e deverá ser revogado 
pelo Judiciário se for ilegal;
IV. O ato discricionário poderá ser revogado ou anulado pela própria administração.
a) I e II estão incorretos;
b) I, II e III estão incorretos;
c) II e III estão incorretos;
d) II, III e IV estão incorretos;
e) Todos os itens estão incorretos.

04- Quanto à classificação dos atos administrativos, assinale a opção correta.
a) Os atos gerais não podem ser considerados como atos normativos, visto que regulam uma 
quantidade determinada de pessoas que se encontram numa mesma situação;
b) Os atos de império não se caracterizam por sua coercibilidade;
c) O Estado, atua no mesmo plano jurídico dos particulares quando se volta para a gestão da 
coisa  pública.  Nesse  caso,  pratica  atos  de  gestão,  intervindo  freqüentemente  a  vontade  de 
particulares;
d) Os atos de gestão possuem o caráter de imperatividade;
e) Os atos complexos são aqueles cuja vontade final da Administração exige a intervenção de 
agentes de um só órgão.



05- Quanto à forma de exteriorização dos atos, assinale a opção falsa.
a) Os decretos são atos que provêm da manifestação de vontade dos Chefes do Executivo, o que 
os torna resultantes de competência administrativa específica;
b) Dependendo do conteúdo, podemos classificar os decretos em gerais e individuais, aqueles 
têm  caráter  normativo  e  traçam  regras  gerais;  estes  têm  destinatários  específicos, 
individualizados;
c) Resoluções são atos iguais aos decretos pois também podem ser normativos ou individuais e 
emanam das mesmas autoridades;
d) Deliberações são atos oriundos, em regra, de órgãos colegiados, como conselhos, comissões, 
tribunais administrativos etc.;
e) Regimentos são atos típicos dos órgãos colegiados, cuja função reside em demonstrar sua 
organização e seu funcionamento.

Gabarito
01. D 
Comentário: O  objeto  do  ato  representa  o  fim  imediato,  ou  seja,  o  resultado  prático  a  ser 
alcançado pela vontade administrativa, ao passo que a finalidade reflete o fim mediato, vale dizer, 
o interesse coletivo a ser atingido como meta pelo agente público. 

02. D
Comentário:  A  auto-executoriedade  tem  como  fundamento  jurídico  a  necessidade  de 
salvaguardar com rapidez e eficiência o interesse público, o que não ocorreria se a cada momento 
tivesse que submeter suas decisões ao crivo do Judiciário.

03. C 
Comentário: O item II  está incorreto pois os requisitos do ato que poderão ser considerados 
como vinculados ou discricionários, são o motivo e o objeto. O item III está incorreto pois o poder 
de revogar é concernente à Administração, cabendo ao Judiciário somente anular os atos no caso 
de vícios de legalidade.

04. C
Comentário: a resposta da letra A)  está incorreta pois os atos gerais podem ser considerados 
como atos  normativos,  visto  que regulam uma quantidade  indeterminada de pessoas  que  se 
encontram  numa  mesma  situação  jurídica.  B)  está  incorreta  pois  os  atos  de  império  se 
caracterizam por sua coercibilidade decorrente do poder de império; D) está incorreta pois os atos 
de gestão não possuem o caráter de imperatividade e E) está incorreta pois os atos complexos 
são  aqueles  cuja  vontade  final  da  Administração  exige  a  intervenção  de  agentes  ou  órgãos 
diversos.

05. C 
Comentário: Está incorreta pois as Resoluções são atos normativos ou individuais, emanados de 
autoridades de elevado escalão administrativo como,  por exemplo,  Ministros e Secretários de 
Estado ou Município, ou de algumas pessoas administrativas ligadas ao Governo. Destarte, não 
se confundem com as Resoluções previstas no texto constitucional. Trata-se de atos autônomos e 
de natureza primária, não se configurando como atos administrativos propriamente ditos, como 
assim leciona o autor Pontes de Miranda.


