
DIREITO ADMINISTRATIVO

01.  (Agente  Fiscal  de  Rendas/SP/2009)  Determinado  agente  público,  realizando  fiscalização,
verifica tratar-se de caso de aplicação de multa administrativa. Tal agente, de ofício, lavra o auto
respectivo. Considerando essa situação à luz de princípios que regem a Administração Pública, é
correto afirmar que, em nome do princípio da
a) autoexecutoriedade, tal multa pode ser exigida independentemente de defesa do autuado em
processo administrativo.
b) imperatividade, a cobrança dessa multa não depende de autorização judicial.
c) indisponibilidade do interesse público, o julgador no processo administrativo não pode dar razão
às alegações do particular.
d)  autotutela,  a  Administração  pode  anular  a  autuação,  caso  nela  constate  vícios  quanto  à
legalidade.
e) presunção de legalidade, a Administração só pode reconhecer a invalidade do auto ante prova
produzida pelo particular.

02. (Agente Fiscal de Rendas/SP/2009) Sobre validade dos atos administrativos, considere:
I. Nos atos discricionários, será razão de invalidade a falta de correlação lógica entre o motivo e o
conteúdo do ato, tendo em vista sua finalidade.
II. A indicação de motivos falsos para a prática do ato, mesmo para os casos em que a lei não
exija sua motivação, implica a invalidade do ato.
III. A Administração poderá convalidar seus atos inválidos quando a invalidade decorrer de vício de
competência, desde que a convalidação seja feita pela autoridade titulada para a prática do ato e
não se trate de competência indelegável.
Está correto o que se afirma em
a) III, apenas.
b) II e III, apenas.
c) I e III, apenas.
d) I, II e III.
e) I e II, apenas.

03.  (TRE  do  Piauí/Técnico  Judiciário2009)  Sobre  o  conceito  de  atos  administrativos,  é
INCORRETO afirmar que
a) os contratos também podem ser considerados atos jurídicos bilaterais.
b) particulares no exercício de prerrogativas públicas também editam ato administrativo.
c) os atos administrativos são sempre atos jurídicos. 
d) os Poderes Judiciário e Legislativo não editam ato administrativo.
e) os atos administrativos são sempre passíveis de controle judicial.

04. (TRE do Piauí/Técnico Judiciário2009) A presunção de legitimidade,  como atributo do ato
administrativo,
a) diz respeito à conformidade do ato com a lei.
b) é absoluta, não podendo ser contestada.
c) está presente apenas em alguns atos administrativos.
d) pode, por ser relativa, ser afastada ex officio pelo Poder Judiciário.
e) pode ser contestada somente no âmbito administrativo.

05. (TRE  do  Piauí/Técnico  Judiciário2009)  A competência,  como  um  dos  requisitos  do  ato
administrativo, é
a) transferível.
b) renunciável.
c) de exercício obrigatório para órgãos e agentes públicos.



d) modificável por vontade do agente.
e) prescritível.

06.  (TRT  da  3ª  Região/Técnico  Administrativo/2009)  O  ato  administrativo  vinculado,  quando
praticado por agente a quem a lei não atribui competência para tanto,
a) é tido como inexistente, independentemente de apreciação judicial ou decisão administrativa.
b) somente pode ser anulado por decisão judicial.
c)  pode  ser  revogado  pela  própria  Administração,  com  base  em  critérios  de  conveniência  e
oportunidade.
d) goza da presunção de legitimidade, até decisão administrativa ou judicial em contrário.
e) somente pode ser convalidado por decisão judicial.

07. (TRT da 15ª Região/Técnico Administrativo/2009) Quanto à discricionariedade e vinculação do
ato administrativo, é correto que
a)  ato  discricionário  é  aquele  em  que  o  administrador  tem  certa  liberdade  de  escolha,
especialmente quanto à conveniência e oportunidade.
b) discricionariedade e arbitrariedade são expressões sinônimas.
c) no ato vinculado a lei estabelece quase todos os requisitos e condições de sua realização,
deixando pouca margem de liberdade ao administrador. 
d) quanto aos elementos competência e finalidade do ato administrativo a lei pode deixar à livre
apreciação da autoridade tanto no ato discricionário quanto no ato vinculado.
e) o Poder Judiciário pode apreciar o ato administrativo quanto aos aspectos da conveniência e
oportunidade.

08. (TRF da 5ª Região/Analista Judiciário/2008) A revogação do ato administrativo
a) ocorre quando, sendo o ato ilegal, não mais convir à Administração a sua existência.
b) é sempre feita pelo Poder Judiciário.
c) ocorre quando, sendo o ato legal, não mais convir à Administração a sua existência.
d) ocorre desde que, a pedido do administrado o qual se sinta lesado.
e) tem efeito retroativo, voltando no tempo até à data da sua expedição.

09. (TRF da 5ª Região/Analista Judiciário/2008) O ato administrativo discricionário pelo qual a
Administração Pública outorga a alguém, que para isso se interesse, o direito de realizar certa
atividade material que sem ela lhe seria vedada, caracteriza a
a) autorização.
b) licença.
c) concessão.
d) permissão.
e) aprovação.

10. (TRF  da  5ª  Região/Técnico  Judiciário/2008)  Ato  administrativo  discricionário  é  aquele
praticado
a) na ausência de autorização legal.
b) contrariamente à lei.
c) de acordo com motivos de conveniência e oportunidade.
d) na estrita observância de dever legal, sem margem de escolha para o agente.
e) sem a observância de requisitos de forma previstos na lei.



GABARITO

01. D
Comentário: Em decorrência do princípio da autotutela a Administração Pública exerce controle
sobre as entidades por ela criadas e este controle tem como finalidade tutelar, fiscalizar e controlar
a  aplicação dos  recursos  financeiros  e  técnicos  destinados aos integrantes  da  Administração
indireta, assim como ao cumprimento de suas atribuições legais, impedindo a entidade de atuar
em desacordo com os objetivos para os quais foi criada. A Administração é dado controlar seus
atos,  anulando-os  quando  eivados  de  vícios  insanáveis  ou  revogando-os  por  conveniência  e
oportunidade.  

02. D
Comentário: Todas as afirmações sobre este importante assunto do direito administrativo que é a
validade dos atos administrativos estão corretas. Importante Súmula do Supremo Tribunal federal
que  resume muito  bem este  poder  da  administração é  a  Súmula  473 que determina  que “A
Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais,
porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados  os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”.

03. D
Comentário: No direito atual não se pode dizer que há um separação de poderes, existe uma
separação de funções, sendo estas classificadas como: típicas e atípicas.
As funções típicas são aquelas que os Poderes originariamente, quando foi criada a “separação”
dos  Poderes  desenvolviam  praticamente  com  exclusividade,  exemplo:  Legislativo,  criar  leis;
Executivo, Administrar a máquina do Estado; Judiciário, produzir decisões em casos concretos.
Atípicas  são as  funções  que os  Poderes  adquiriram depois  de um processo  de aumento  da
interação entre os Poderes com o exercício de funções típicas de um Poder sendo exercidas pelo
outro. Assim, por exemplo, o Legislativo, passou a “julgar” políticos (julgamento do Presidente da
República pelo Senado federal em caso de crime de responsabilidade, CF, art. 51, I); o Executivo
legislando  por  meio  de  medidas  provisórias  e  o  Judiciário  excluindo  do  sistema jurídico  leis
consideradas por ele como inconstitucionais.
Desta forma a edição de atos administrativos não é função exercida apenas pelo Poder Executivo,
mas também dos demais Poderes (Legislativo e Judiciário).

04. A
Comentário: A Administração Pública somente pode agir quando, como e quando a lei autoriza,
portanto,  presume-se que os  seus  atos  são legítimos,  isto  é,  que  são verdadeiros  e  que  se
conformam com o Direito.  A Administração somente necessitará fazer prova da veracidade ou
legalidade  de  seu  ato  se  contestada  em juízo  ou  perante  o  Tribunal  de  Contas,  ou  seja,  a
presunção de legitimidade é relativa, admitindo prova em contrário. Enquanto o pronunciamento
de  nulidade  do  ato  não  sobrevier,  este  será  tido  como  válido  e  operante,  justamente  em
decorrência da presunção de legitimidade, que autoriza a imediata execução ou operatividade dos
atos administrativos,  mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os levem,  mais tarde,  a
nulidade.

05. C
Comentário: A  competência  administrativa  é  o  poder  atribuído  ao  agente  para  que  este
desempenhe suas funções, sendo que este poder é limitado, resultando de lei. Nenhum ato, seja
ele discricionário ou vinculado, é validado se o agente não possuir poder legal para praticá-lo. A
competência não pode ser transferida ou prorrogada entre as partes, o que podemos encontrar é
a delegação e a avocação de competência, desde que estas estejam previstas em lei.



06. D
Comentário:  Os  atos  administrativos  são  presumivelmente  legítimos,  até  que  se  prove  o
contrário,  são,  assim,  tidos  como  verdadeiros  e  conforme  o  Direito.  Assim,  enquanto  o
pronunciamento  de  nulidade  do  ato  não  sobrevier,  este  será  tido  como  válido  e  operante,
justamente em decorrência da presunção de legitimidade, que autoriza a imediata execução ou
operatividade dos atos administrativos, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os levem,
mais tarde, a nulidade.

07. A
Comentário: Atos  discricionários  são  aqueles  praticados  pela  Administração  Pública  em
conformidade  com um dos  comportamentos  prescritos  pela  lei.  A liberdade  do  agente  não  é
absoluta, este deve ater-se aos limites estabelecidos na lei e ao atendimento do interesse público.
Enquanto ao praticar o ato administrativo vinculado a autoridade está presa à lei em todos os seus
elementos (competência, motivo, objeto, finalidade e forma), no praticar o ato discricionário é livre
(dentro  das  opções  que  a  própria  lei  prevê)  quanto  à  escolha  dos  motivos  (oportunidade  e
conveniência) e do objeto (conteúdo). Entre praticar o ato ou dele se abster, entre praticá-lo com
este ou aquele conteúdo (por ex.: advertir apenas ou proibir), ele é discricionário.

08. C
Comentário:  A Administração  pode,  por  motivo  de  conveniência  ou  oportunidade,  também
chamado de mérito  do ato,  revogar  seus atos que sejam legais,  sendo tal  ato de revogação
discricionário.

09. A
Comentário: A autorização é ato discricionário e precário da Administração Pública, que autoriza
a realização de certa atividade material, serviço ou utilização de determinados bens particulares
ou públicos.
São três as modalidades de autorização: para uso de bem público (ex.: ocupação temporária de
determinado  prédio  público),  prestação  de  serviços  públicos  (ex.:  no  caso  de  exploração  de
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens) e para exercícios de atividades ou uso de
determinados objetos policiados pela administração (ex.: autorização para explorar o serviço de
táxi ou para portar arma).

10. C
Comentário:  Atos  discricionários  são  aqueles  praticados  pela  Administração  Pública  em
conformidade  com um dos  comportamentos  prescritos  pela  lei.  A liberdade  do  agente  não  é
absoluta, este deve ater-se aos limites estabelecidos na lei e ao atendimento do interesse público.
Enquanto ao praticar o ato administrativo vinculado a autoridade está presa à lei em todos os seus
elementos (competência, motivo, objeto, finalidade e forma), no praticar o ato discricionário é livre
(dentro  das  opções  que  a  própria  lei  prevê)  quanto  à  escolha  dos  motivos  (oportunidade  e
conveniência) e do objeto (conteúdo). Entre praticar o ato ou dele se abster, entre praticá-lo com
este ou aquele conteúdo (por ex.: advertir apenas ou proibir), ele é discricionário. 


