
Direito Administrativo

01. Os atos pelos quais a Administração exerce o seu poder normativo têm em comum com a lei o 
fato de:

a) Não emanarem normas gerais;
b) Emanarem exclusivamente normas com efeitos gerais;
c) Emanarem exclusivamente normas com efeitos abstratos;
d) Emanarem normas, com efeitos gerais e abstratos.

02. Os atos normativos podem ser:
a) Primários e secundários;
b) Simples e especiais;
c) Originários e derivados;
d) Singulares e coletivos.

03. Os atos emanados do Legislativo são classificados como:
a) Originários;
b) Simples;
c) Derivados;
d) Especiais.

04. O regulamento, por excelência, é classificado como ato normativo:
a) Originário;
b) Derivado ;
c) Complexo;
d) Especial.

05. Quanto aos atos normativos, pode-se dizer:
I. Não podem contrariar a lei;
II. Criam direitos irrestritamente;
III. Criam sempre proibições.

a) A II e a III estão corretas;
b) A I e a II estão corretas;
c) A III é a única incorreta;
d) A I e a III estão incorretas.

06. Quando,  além  da  competência,  a  lei  estabelece  a  finalidade,  a  forma,  o  conteúdo  e  a 
oportunidade, pode-se afirmar que se trata de ato administrativo:

a) discricionário;
b) vinculado;
c) solene;
d) arbitrário.

07. O Ato Administrativo unilateral e discricionário, pelo qual a Administração consente, a titulo 
precário, que o particular se utilize de bem público com exclusividade, denomina-se:

a) permissão;
b) concessão;
c) autorização;
d) licença.



08. Como toda autorização administrativa, a de uso privativo é ato:
a) bilateral;
b) informal;
c) ilegal;
d) unilateral.

09. A autorização administrativa é ______________, uma vez que o consentimento pode ser dado 
ou  negado,  segundo  considerações  de  oportunidade  e  conveniência,  a  cargo  da 
Administração:

a) discricionária;
b) vinculada;
c) ilegítima;
d) de caráter obrigatório.

10. A autorização administrativa, pode ser revogada a qualquer momento, quando o uso retornar 
contrário ao interesse público logo:

a) é pouco utilizada;
b) é de caráter absoluto;
c) é de caráter precário;
d) não é de caráter precário.
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