
DIREITO ADMINISTRATIVO

01. Segundo a Lei 8.112/90 é deveres do servidor exercer com zelo e dedicação as atribuições do 
cargo.

02.  O prazo para o servidor, segundo a Lei 8.112/90 interpor pedido de reconsideração ou de 
recurso é de 20 dias, a contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida.

03. É proibido ao servidor, segundo a Lei 8.112/90, ausentar-se do serviço durante o expediente, 
sem prévia autorização do chefe imediato.

04.  Segundo a Lei 8.112/90, o servidor poderá ausentar-se do serviço por 10 dias em razão de 
casamento.

05. Diante da classificação dos Atos Administrativos, podemos afirmar que os atos de império são 
aqueles que a Administração pratica usando de sua supremacia sobre o administrado ou servidor 
e lhes impõe obrigatório atendimento. 

06. Segundo a Administração Pública, os atos vinculados ou regrados são aqueles para os quais 
a lei estabelece os requisitos e condições de sua realização.

07. Dentro da classificação dos Atos Administrativos, chamamos de Ato Complexo é o que resulta 
da vontade única de um órgão, mas depende da verificação por parte de outro, para se tornar 
exequível.

08. Segundo os Poderes Administrativos, o Poder Vinculado ou Regrado é aquele que o Direito 
Positivo – a lei – confere à Administração Pública para a prática de ato de sua competência, 
determinando os elementos e requisitos necessários à sua formalização.

09.  O Poder Discricionário, é aquele que o Direito concede à Administração, de modo explícito, 
para  a  prática  de  atos  administrativos  com  liberdade  na  escolha  de  sua  conveniência, 
oportunidade e conteúdo.

10. O Poder Hierárquico é o de que dispõe o Executivo para distribuir e escalonar as funções de 
seus  órgãos,  ordenar  e  rever  a  atuação  de  seus  agentes,  estabelecendo  a  relação  de 
subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal.

GABARITO

01. C
Comentários: Além destes, a referida lei atribui outros, como, por exemplo: observar as normas 
legais e regulamentares; atender com presteza; ser assíduo e pontual ao serviço.

02. E
Comentários: Segundo o artigo 108 da referida Lei, o prazo é de 30 dias.

03. C
Comentários: Além destas, existem outras proibições, ou seja, retirar, sem prévia anuência da 
autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição, opor resistência injustificada 
ao andamento de documento e processo ou execução de serviço,  promover manifestação de 
apreço ou desapreço no recinto da repartição, etc.



04. E
Comentários: Segundo o artigo 97 da referida Lei, em seu inciso III, o prazo é de 8 dias.

05. C
Comentários:  É o que ocorre nas desapropriações,  nas interdições de atividade,  nas ordens 
estatutárias.

06. C
Comentários:  Nesta  situação,  as  imposições  legais  absorvem,  quase  que  por  completo,  a 
liberdade do administrador, uma vez que sua ação fica restrita aos pressupostos estabelecidos 
pela norma legal para a validade da atividade administrativa.

07. E
Comentários: O ato complexo é aquele que se forma pela conjugação de vontades de mais de 
um órgão administrativo.

08. C
Comentários: Nesses atos, a norma legal condiciona sua expedição aos dados constantes de 
seu texto. Daí se dizer que tais atos são vinculados ou regrados, significando que, na sua prática,  
o agente público fica inteiramente preso ao enunciado da lei, em todas as suas especificações.

09. E
Comentários: No Poder Discricionário, o Direito concede à Administração, de modo explícito ou 
implícito, para a prática de atos administrativos com liberdade na escolha de sua conveniência, 
oportunidade e conteúdo.

10. C
Comentários: Hierarquia é a relação de subordinação existente entre os vários órgãos  e agentes 
do Executivo, com a distribuição de funções e a gradação da autoridade de cada um.


