
DIREITO ADMINISTRATIVO

01. A  Administração Pública:
I. Revoga o seu próprio ato;
II. Anula o seu próprio ato;
III. Não pode revogar o seu próprio ato.
a) A I e a II estão incorretas
b) A II e a III estão incorretas
c) A I e a III estão corretas
d) A III é a única incorreta

02.  “O  desfazimento  do  ato  administrativo  por  motivo  de  conveniência  ou  oportunidade  da 
Administração”, denomina-se:
a) Anulação
b) Revogação
c) Prescrição
d) Todas as alternativas

03. "A invalidação por motivo de ilegalidade do ato administrativo", denomina-se:
a) Anulação
b) Revogação
c) Caducidade
d) Prescrição

04. Marque a alternativa incorreta:
a) Um ato inoportuno ou inconveniente só pode ser revoga do pela própria Administração.
b) Um ato ilegal pode ser anulado, tanto pela Administração, como pelo Judiciário.
c)  Revogação  é  a  supressão  de  um  ato  administrativo  legitimo  e  eficaz,  realizada  pela 
Administração.
d) A revogação se funda no poder vinculado de que dispõe a Administração para rever a sua 
atividade interna e encaminhá-la adequadamente à realização de seus fins específicos.

05. Quanto à anulação dos atos administrativos pela própria Administração, pode-se dizer:
I. Constitui a forma normal de invalidação de atividade legítima do Poder Público;
II. Essa faculdade assenta no poder de autotutela do Estado;
III. É uma justiça interna, exercida pelas autoridades administrativas em defesa da instituição.
a) A I e a II estão corretas
b) A II e a III estão incorretas
c) A I é a única incorreta
d) A I e a III estão corretas

06. O ato administrativo nulo:
I. Vincula as partes;
II. Pode produzir efeitos válidos em relação a terceiros de boa-fé;
III.  Estão sujeitos à invalidação não só pela própria Administração,  como também pelo Poder 
Judiciário.
a) A I é a única incorreta
b) A I e a II estão incorretas
c) A I e a III estão corretas
d) A II e a III estão incorretas



07. Quanto à anulação dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, pode-se dizer:
I. A justiça somente anula atos ilegais ou ilegítimos.
II.  A justiça pode revogar atos inconvenientes ou inoportunos,  mas formal  e substancialmente 
legítimos.
III. O controle judicial dos atos administrativos é unicamente de legalidade.
a) A I e a II estão incorretas
b) A II é a única incorreta
c) A II e a III estão incorretas
d) A I e a III estão incorretas

08. ____________  é  o  ato  unilateral,  discricionário  e  precário  pelo  qual  a  Administração 
consente na prática de determinada atividade individual incidente sobre um bem público.
a) Concessão de uso
b) Cessão de uso
c) Permissão de uso
d) Autorização de uso

09. É o ato negocial, unilateral, discricionário e precário através do qual a Administração faculta ao 
particular a utilização individual de determinado bem público.
a) Autorização de uso
b) Permissão de uso
c) Cessão de uso
d) Concessão de uso

10. Por sistema administrativo entende-se:
a) o regime adotado pelo Estado, para a correção de atos administrativos ilegais ou ilegítimos, 
praticados pelo Poder público, em qualquer de seus departamentos de Governo
b) a possibilidade do Estado de emprestar às suas decisões força definitiva, como ocorre, nas 
hipóteses de julgamentos judiciários
c) a correção de atos administrativos de ofício, pelo próprio Estado
d) nenhuma das afirmativas é correta

Gabarito

01. D
02. B
03. A
04. D
05. C
06. A
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08. D
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10. A


