
Direitos Administrativos

01- O ato administrativo: 
I. é perfeito quando esgotadas as fases necessárias à sua produção; 
II.  é  válido  quando  foi  expedido  em  absoluta  conformidade  com  as  exigências  do  sistema 
normativo; 
III. é eficaz quando está disponível para a produção de seus efeitos próprios, ou seja, quando o 
desencadear de seus efeitos típicos não se encontra dependente de qualquer evento posterior, 
como uma condição suspensiva, termo inicial  ou ato controlador a cargo de outra autoridade. 
Analisando as afirmativas acima, verifica-se que:

a)-todas estão corretas
b)-apenas a I e a II estão corretas
c)-apenas a I e a III estão corretas
d)-apenas a II e a III estão corretas

02- Quanto  à  formação  o  ato  administrativo  pode  ser  classificado  em  simples,  complexo  e 
composto. Daí, é correto afirmar que o ato complexo se forma pela manifestação de vontade:
a)-de órgãos administrativos diferentes, em concurso, para a formação de um ato único;
b)-unitária de um órgão colegiado;
c)-única de um órgão, condicionada à verificação de outro para tornar exeqüível;
d)-de um único órgão administrativo;

03- Na administração pública, aos atos praticados devem atender à finalidade legal, atendendo ao 
princípio da:
a)-hierarquia administrativa
b)-disponibilidade
c)-impessoalidade
d)-abrangência

04- Para que o ato administrativo tenha eficácia externa, deve: 
a)-ser publicado. 
b)-ser impessoal. 
c)-ser legítimo. 
d)-não configurar abuso de poder. 

05- A respeito dos atos administrativos e seus atributos, podemos afirmar que:
a)-os atos administrativos podem ser discricionários na medida em que a lei pode reservar em 
determinados casos, uma certa área reservadas à apreciação valorativa da Administração, que 
poderá  analisar  dentro  de  certa  margem  de  liberdade,  a  conveniência  e  a  oportunidade  de 
atuação.
b)-os atos administrativos só podem ser impostos a terceiros quando houver concordância destes, 
uma vez que obrigações jamais podem ser constituídas unilateralmente;
c)-os atos administrativos são sempre vinculados, uma vez que o administrador nunca poderá agir 
arbitrariamente, ou seja, analisando por conta própria a conveniência e a oportunidade dos atos 
que pratica, que sempre devem ser exaustivamente tipificados pela lei, sem que se admita juízos 
valorativos de qualquer espécie;
d)-todo e qualquer ato administrativo para ser executado necessita de permissão ou autorização 
expressa, provinda do Poder Judiciário ou do Administrativo, sob pena de o Poder Público agir  
arbitrariamente, consoante suas próprias razões;



06- A revogação do ato administrativo:
a)-É apenas a declaração de invalidade de um ato administrativo ilegitimo ou ilegal,  feita pela 
própria administração ou pelo Poder Judiciário.
b)-Não se funda em motivos de conveniência ou de oportunidade.
c)-É a supressão de um ato administrativo legítimo e eficaz,  realizada pela administração - e 
somente por ela - pôr não mais lhe convir a sua existência.
d)-Baseia-se em razões de legitimidade ou legalidade.

07- Não é correto afirmar, no tocante ao ato administrativo:
a)-submete-se ao princípio da legalidade;
b)-sujeita-se ao controle judicial;
c)-os atributos da imperatividade e da auto-executoriedade confundem-se;
d)-nasce sob presunção de legalidade juris tantum.

08- O ato punitivo da Administração pelo qual faz cessar o exercício de seus servidores, a título 
provisório ou definitivo, denomina-se:
a) exoneração funcional;
b) cassação oficial;
c) suspensão do cargo;
d) afastamento de cargo ou função.

09. É ato legislativo típico o (a):
a) decreto
b) regulamento
c) portaria
d) lei
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