
DIREITO ADMINISTRATIVO

01. O servidor público:
a) que causar dano a terceiros, será apenado com a exoneração;
b) poderá responder por um mesmo ato praticado, tanto na esfera penal, criminal e administrativo;
c) sujeita a responsabilidade penal e administrativa;
d) não responderá por danos causados a terceiros.

02. Os atos administrativos, como emanação do Poder Público, trazem em si certos atributos. É o 
atributo que impõe a coercibilidade para seu cumprimento e  execução:
a) imperatividade;
b) auto-executoriedade;
c) legalidade;
d) legitimidade.

03. É o atributo que consiste na possibilidade que certos atos administrativos ensejam de imediata 
e direta execução pela própria administração, independentemente de ordem judicial:
a) imperatividade;
b) auto-executoriedade;
c) legalidade;
d) legitimidade.

04. São atos administrativos normativos expedidos pelo TSE, para disciplinar matéria de sua 
competência especifica:
a) consultas;
b) regimento;
c) resoluções;
d) deliberações.

05. É  ato administrativo negocial, discricionário e precário, pelo qual o Poder Público faculta ao 
particular a execução de serviço de interesse coletivo, ou o uso especial de bens públicos, a título 
gratuito ou remunerado, nas condições estabelecidas pela administração:
a) permissão;
b) admissão;
c) homologação;
d) autorização.

06. É a suspensão de um ato administrativo legítimo e eficaz, realizada pela administração, por 
não mais lhe convir sua existência:
a) anulação;
b) revogação;
c) interdição;
d) dispensa.

07. Desde que a administração reconheça que praticou um ato contrário ao Direito vigente, 
cumpri-lhe:
a) anulá-lo;
b) revogá-lo;
c) dispensá-lo;
d) reeditá-lo.



08. Reconhecida e declarada a nulidade do ato:
a) reconhecida e declarada a nulidade do ato, opera-se eficácia, “ex nunc”;
b) os efeitos gerados permanecem e cessam os futuros;
c) os efeitos da anulação retroagem às suas origens, invalidando as conseqüências passadas, 
presentes e futuras do ato anulado;
d) os efeitos da anulação não retroagem às suas origens, não invalidando as conseqüências 
passadas, somente as presentes e futuras.

09. Marque a questão correta:
a) o servidor fará jus a 30 (trinta) dias de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de 2 
(dois) períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja 
legislação específica;
b) o servidor fará jus a 30 (trinta) dias de férias, não podendo ser acumuladas em hipótese 
alguma;
c) o servidor fará jus a 30 (trinta) dias de férias, não sendo acumuladas, em caso de necessidade 
do serviço haverá contratação de mão-de-obra especifica por tempo determinado;
d) o servidor fará jus a 30 (trinta) dias de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de 3 
(três) períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja 
legislação específica.

10. Assinale a alternativa correta:
a) as funções de confiança, nos termos da Constituição da República serão exercidas por 
qualquer servidor;
b) os servidores de carreira são remunerados obrigatoriamente por meio de subsídios;
c) a Constituição Federal autoriza, pela administração pública, a contratação por tempo 
determinado para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público;
d) os empregados públicos não se submetem a concurso público.

GABARITO 
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