
DIREITO ADMINISTRATIVO

01. É toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo nessa 
qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar 
direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a is própria. Esta é a definição correspondente
a de:
a) fato administrativo
b) fato da administração
c) ato jurídico
d) ato administrativo
e) ato da administração

02. De acordo com a classificação dos agentes públicos em razão das suas atribuições e 
responsabilidades, os servidores públicos são considerados agentes:
a) honoríficos;
b) políticos;
c) credenciados;
d) administrativos;
e) delegados.

03. Servidor Público, demitido mediante processo administrativo, consegue judicialmente anular o 
ato de demissão. Nessa hipótese, o seu retorno ao serviço ativo decorre de:
a) reintegração;
b) reversão;
c) aproveitamento;
d) recondução;
e) provimento originário.

04. A prerrogativa conferida à Administração Pública de editar atos gerais para complementar as 
leis e permitir a sua efetiva aplicação é denominada poder:
a) Regulamentar. 
b) Discricionário. 
c) Vinculado.
d) Hierárquico.
e) Disciplinar.

05. Assinale a alternativa incorreta :
a) a competência não pode ser objeto de delegação ou de avocação.
b) Ocorre desvio de poder quando o Estado desapropria um imóvel com o fim de prejudicar 
determinada pessoa.
c) O que se exige, a principio, do ato administrativo é a forma escrita
d) O mérito administrativo não está sujeito à apreciação judicial
e) Pressuposto de fato corresponde ao conjunto de situações que levam a Administração a 
praticar o ato administrativo.

06. Nos atos administrativos que afetam o interesse individual do administrado, a motivação 
mostra-se: 
a) Desnecessária.
b) Facultativa. 
c) Obrigatória. 
d) Depende da natureza do ato administrativo. 
e) NRA



07. O ato administrativo, como emanação do poder público, apresenta determinados atributos que
o distingue do ato jurídico do direto privado. Estes atributos são:
a) competência, finalidade, forma, motivo e objeto;
b) presunção de legitimidade, imperatividade e auto-executoriedade;
c) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
d) legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e probidade administrativa;
e) finalidade, legalidade e legitimidade.

08. Enquanto não decreta a nulidade de ato administrativo, pela própria Administração ou pelo 
judiciário, ele produzirá efeitos e será tido como válido e operante. Esta é uma das consequências
da (o):
a) auto-executoriedade
b) imperatividade
c) presunção de legitimidade
d) legalidade
e) moralidade

09. É atributo existente em todos os atos administrativos:
a) conveniência
b) oportunidade
c) auto-executoriedade
d) imperatividade
e) presunção de legitimidade

10. Qual o atributo pelo qual o ato administrativo se impõe a terceiros, independente de sua 
concordância?
a) auto-executoriedade
b) imperatividade
c) presunção de legitimidade
d) legalidade
e) moralidade

GABARITO

01. D
Comentário: O conceito de ato administrativo é fundamentalmente o mesmo do ato jurídico, 
sendo este o gênero de que aquele é espécie, do qual se diferencia como um categoria informada
pela finalidade pública. O conceito acima apresentado, na pergunta, é o ato administrativo 
propriamente dito, isto é, aquele que se forma com a vontade única da administração, através do 
uso de sua supremacia do Poder Publico, contendo manifestação de vontade apta a produzir 
efeitos jurídicos para os administrados, para a própria administração ou para seus servidores, 
provido de agente competente, com finalidade pública e revestido de forma legal.

02. D
Comentário: Os servidores públicos são considerados agentes administrativos em razão de suas 
atribuições e responsabilidades.

03. A
Comentário: O servidor público ilegalmente demitido retornará ao serviço público através da 
reintegração.



04. A
Comentário: Poder Regulamentar é o Poder que tem a administração pública para complementar
normas emanadas pelo Poder Legislativo.

05. A
Comentário: Baseando-se na lei 9.784/99 no seu art. 11 que diz: “A competência é irrenunciável e
se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de 
delegação e avocação legalmente admitidos”.

06. C
Comentário: Determina o artigo 37, II da CRRB/88 que como regra todo ato administrativo deverá
ser obrigatoriamente motivado, a única exceção são os cargo de livre nomeação e livre 
exoneração.

07.  B
Comentário: sendo o ato administrativo espécie de ato jurídico, com emanação do Poder Público,
apresenta determinados atributos que o distinguem do ato jurídico de direito privado, ou seja, 
impõe-lhe características próprias e condições peculiares de atuação, permitindo-nos afirmar que 
os ato administrativos submetem-se a um regime jurídico administrativo ou a um regime jurídico 
de direito público, onde o Estado assume uma posição de supremacia sobre o particular. Os 
atributos propostas pela maior parte dos autores são: presunção de legitimidade, imperatividade e 
auto-executoriedade.

08. C
Comentário: como consequência da presunção de legitimidade, temos que, enquanto não 
decretada a invalidade do ato administrativo pela própria Administração ou pelo Judiciário, ele 
produzirá efeitos e será tido como válido e operante, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos 
que o levam à invalidade. Outro efeito da presunção de legitimidade é o fato de o Judiciário não 
poder apreciar ex officio a validade do ato, cuja nulidade somente pode ser decretada pelo 
judiciário a pedido da pessoa interessada. Ainda como consequência da presunção de 
legitimidade, segundo Hely Lopes Meirelles, temos a transferência do ônus da prova de invalidade
do ato administrativo para quem a ivoca.

09. E
Comentário: os atos administrativos nascem com a presunção de legitimidade, esta decorrente 
do princípio da legalidade da Administração, que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação 
governamental. Na verdade, se não existisse tal presunção, toda atividade administrativa poderia 
ser questionável, obstaculizando o cumprimento dos fins públicos ao antepor o interesse individual
ao interesse público.

10. B
Comentário: a imperatividade ou coercibilidade é o atributo pelo qual os atos administrativos se 
impõem a terceiros, independentemente de sua concordância, o que, mais uma vez o diferencia 
do ato do direito privado, visto que este não cria obrigações para terceiros sem a sua 
concordância. Esse atributo não existe em todos atos administrativos, mas apenas naqueles que 
impõem obrigações.


