
Direito Administrativo

TIPOS: DEFINIÇÃO:
SUBSÍDIO • É  a  importância  paga,  em  parcela  única,  pelo  Estado  a 

determinada  categorias  de  agentes  públicos,  como  retribuição  pelo 
serviço prestado;
Exemplificando, agentes que recebem subsídio: Presidente da República, 
Ministros  de Estado,  Senadores,  Deputados Magistrados,  membros do 
Ministério Público ...

PROVENTOS • É a importância paga ao servidor que se encontra na inatividade.
REMUNERAÇÃO
ou
VENCIMENTOS
(no plural)

• É  o  vencimento  do  cargo  efetivo,  acrescido  das  vantagens 
pecuniárias permanentes estabelecidas em lei (art. 41 da Lei 8112/90);

VENCIMENTO
(no singular)

• É  a  retribuição  pecuniária  (dinheiro)  paga  ao  servidor  pelo 
exercício de cargo público com valor fixado em lei (ar. 40 da L 8112/90);

• Corresponde ao padrão do cargo público fixado em lei,
SALÁRIO • É a importância paga, pelo empregador (privado ou público) a seu 

empregado (público ou privado), regido pela Consolidação das Leis do 
Trabalho, como retribuição pelo trabalho prestado.

VANTAGEM 
PECUNIÁRIA

• São acréscimos ao vencimento do servidor, como os adicionais, 
as gratificações...)

01- De  acordo  com  a  Lei  nº  8.112/90,  a gratificação  natalina  corresponde  a  ______  da 
remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo 
ano. 
a) 1/12;
b) 1/10;
c) ½;
d) 1/6;
e) 1/5.

02- De acordo com a Lei nº 9.784/99, o processo administrativo sempre será iniciado:
a) apenas de ofício;
b) exclusivamente a pedido do interessado;
c) pela autoridade máxima do órgão;
d) de ofício ou a pedido do interessado;
e) pelo Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG.

03- De  acordo  com a  Lei  nº  8.429/92,  os  atos  de  improbidade  praticados  por  ________  de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de 
empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário 
haja concorrido ou concorra com mais de oitenta por cento do patrimônio ou da receita anual, 
serão punidos na forma da mencionada lei.
a) qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional;
b)  apenas  por  agente  público,  apenas  na  qualidade  de  servidor,  exclusivamente  contra  a 
administração direta;
c) apenas servidores concursados;
d) apenas servidores e empregados;
e) agente administrativo, servidor, contra às fundações.



04- De acordo com a Lei nº 8.429/92, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio 
público  ou ensejar  enriquecimento  ilícito,  caberá a  autoridade administrativa  responsável  pelo 
inquérito representar ao ________, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
a) Poder Judiciário;
b) Ministério Público;
c) Poder Executivo;
d) Poder Legislativo;
e) Tribunal de Contas da União – TCU.

05- Para os fins da Lei nº 9.784/99, consideram-se:
I - órgão - a unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta e da estrutura da 
Administração indireta;
II - entidade - a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica;
 III - autoridade - o servidor ou agente público dotado de poder de decisão.
a) os itens I e II são os únicos corretos;
b) os itens I e III são os únicos corretos;
c) os itens II e III são os únicos corretos;
d) todos os itens estão corretos;
e) todos os itens estão incorretos.

06- De acordo com o disposto na Lei nº 9.784/99, não podem ser objeto de delegação:
I - a edição de atos de caráter enunciativo;
II - a decisão de recursos administrativos;
III - as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade.
a) os itens I e II são os únicos corretos;
b) os itens I e III são os únicos corretos;
c) os itens II e III são os únicos corretos;
d) todos os itens estão corretos;
e) todos os itens estão incorretos.

07- De acordo com o disposto na Lei nº 9.784/99, é impedido de atuar em processo administrativo 
o servidor ou autoridade que:
I - tenha interesse direto ou indireto na matéria;
II - tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais 
situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o segundo grau;
III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou 
companheiro.
a) os itens I e II são os únicos corretos;
b) os itens I e III são os únicos corretos;
c) os itens II e III são os únicos corretos;
d) todos os itens estão corretos;
e) todos os itens estão incorretos.

08- De acordo com o disposto na Lei nº 9.784/99, inexistindo disposição específica, os atos do 
órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem 
ser praticados no prazo de ______ dias, salvo motivo de força maior.
a) 05;
b) 10;
c) 08;
d) 20;
e) 30.



09- De  acordo  com  o  disposto  na  Lei  nº  9.784/99,  encerrada  a  instrução  do  processo 
administrativo, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de _____ dias, salvo 
se outro prazo for legalmente fixado.
a) 5;
b) 10;
c) 08;
d) 20;
e) 30.

10- Concluída  a  instrução  de  processo  administrativo,  a  Administração  tem  o  prazo  de  até 
_______ dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

a) 05;
b) 10;
c) 08;
d) 20;
e) 30.

Gabarito
01. A
Comentário: Responde à questão a alternativa “a”, de acordo com o disposto no art. 63 e seu 
parágrafo único da Lei nº 8.112/90.
EXEMPLIFICANDO:
Uma servidora inicia o exercício de seu cargo no dia 25 de janeiro de 2012, trabalhando, portanto 
apenas por 7 (sete) dias neste mês de janeiro, tendo em vista tratar-se de mês com 31 dias.
Terá direito a receber de Gratificação Natalina neste ano, a quantia correspondente a 11 (onze) 
meses, pois no mês de janeiro laborou por um período inferior a 15 dias.

02.  D
Comentário:
Responde à questão a alternativa “d”, de acordo com o art. 5º da Lei nº 9.784/99 dispondo que o 
processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado.

03. A
Comentário: Responde à questão a alternativa “a”, de acordo com o art. 1º da Lei nº  8.429/92 
determina que os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, 
contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio 
público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais 
de  cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma da Lei nº 
8.429/92.

04. B
Comentário: Responde à questão a alternativa “b”, vez que o art. 7º da Lei nº 8.429/92 determina 
que quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento 
ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao  Ministério 
Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

05. D
Comentário: Responde à questão a alternativa “d”, de acordo com o disposto no §2º do art. 1º da 
Lei nº 9.784/99.



06. C
Comentário: Responde à questão a alternativa “c”, de acordo, respectivamente, com o disposto 
nos incisos II e III do art. 13 da Lei nº 9.784/99.
O único item incorreto é o I,  vez que o inciso I  do  art.  13 da  Lei  nº 9.784/99 determina ser 
indelegável:
I - a edição de atos de caráter normativo; (grifo nosso)

07. B
Comentário: Responde à questão a alternativa “b”, de acordo, respectivamente, com o disposto 
nos incisos I e III do art. 18 da Lei nº 9.784/99.
O único item incorreto é o II,  vez que o inciso II  do  art.  18 da  Lei nº 9.784/99 determina ser 
impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que:
II - tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais 
situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau; (grifo 
nosso)

08.  A
Comentário: Responde à questão a alternativa “a”, de acordo, com o disposto no art. 24 da Lei nº 
9.784/99.

09. B
Comentário:
Responde à questão a alternativa “b”, de acordo, com o disposto no art. 44 da Lei nº 9.784/99.

10. E
Comentário: Responde à questão a alternativa “e”, de acordo, com o disposto no art. 49 da Lei nº 
9.784/99.


