
DIREITO ADMINISTRATIVO

01.  Considerando-se a diferença entre a revogação e a anulação de um ato administrativo, é 
correto afirmar que:
a) A revogação pode ser levada a efeito tanto pela Administração Pública, quanto pelo Poder 
Judiciário quando provocado.
b) A revogação pressupõe sempre a existência de um ato ilegal e ineficaz.
c) O ato administrativo só pode ser anulado por ação própria,  sendo vedado à Administração 
Pública fazê-lo diretamente por não lhe ser reconhecido o controle da legalidade.
d) A revogação de um ato administrativo, incumbência exclusiva da Administração Pública que o 
praticou, pressupõe a existência de um ato legal e eficaz, operando ex nunc.
e) A doutrina não aponta diferença.

02.  A atividade da Administração Pública que, limitando ou disciplinando direitos, interesses ou 
liberdades  individuais,  regula  a  prática  de  ato  ou  abstenção  de  fato,  em razão  do  interesse 
público,  nos  limites  da  lei  e  com  observância  do  devido  processo  legal,  constitui  mais 
propriamente o exercício do poder:
a) De polícia;
b) Disciplinar;
c) Hierárquico;
d) Regulamentar.
e) Vinculado

03. No que concerne à competência para sua edição o ato administrativo será sempre:
a) composto;
b) informal;
c) discricionário;
d) vinculado;
e) complexo.

04. Quanto à responsabilidade dos agentes públicos, é correto afirmar:
a) É válida a regra da inexistência de responsabilidade funcional dos agentes públicos no brasil, 
devido à preponderância da responsabilidade civil.
b) É realizada diretamente contra o agente público ou contra o ente, dependendo da opção do 
juízo.
c)  É de caráter  objetivo  mesmo para  as pessoas jurídicas  delegatárias  de serviços  públicos, 
segundo determinação constitucional.
d) É exercida contra o ente público, que tem direito de regresso contra o agente, em ambos os 
casos havendo avaliação objetiva da responsabilidade, do ente e do agente.
e)não existe responsabilidade.

05. Acerca da aquisição de bem imóvel pelo Poder Público, mediante compra e venda, assinale o 
incorreto
a) é necessária prévia avaliação.
b) é possível a aquisição pela modalidade tomada de preços.
c) é indispensável a existência de dotação orçamentária.
d) exige-se a demonstração da necessidade do imóvel para a Administração.
e)  trata-se de contrato formal,  pois  necessita a documentação de regularidade de registro do 
imóvel.



06. A Constituição Brasileira de 1988 prevê a licitação como processo administrativo mediante o 
qual  a  Administração  Pública  seleciona  a  proposta  mais  vantajosa  para  o  contrato  de  seu 
interesse. Com base na legislação vigente é correto afirmar que
a) o processo de licitação pode assumir  como modalidades o menor preço, a melhor técnica, 
tomada de preço e concurso.
b) compete privativamente à Administração Pública direta e indireta ditar normas gerais relativas à 
licitação e contratos.
c)  a  licitação  deverá  obedecer  aos  princípios  de  legalidade,  impessoalidade,  moralidade, 
publicidade e eficiência.
d) a licitação visa propiciar iguais oportunidades aos contratantes, dentro de padrões previamente 
estabelecidos.
e) os objetos de licitação são: concorrências, serviços, compras, alienações, obras e leilões.

07.  No  decorrer  do  processo  disciplinar,  o  servidor  público  federal  indiciado  poderá  ser 
cautelarmente afastado do exercício de suas funções durante : 
a) 60 dias, prorrogáveis por igual período, sem prejuízo da remuneração;
b) 30 dias, prorrogáveis  por igual período, com prejuízo da remuneração;
c) 45 dias , improrrogáveis, sem prejuízo da remuneração;
d) 60 dias, prorrogáveis por igual período, com prejuízo da remuneração;
e) 30 dias, prorrogáveis por igual período, sem prejuízo da remuneração.

08. No que concerne à competência para sua edição o ato administrativo será sempre:
a) composto;
b) informal;
c) discricionário;
d) vinculado;
e) complexo.

09. A contagem do prazo para estabilidade do servidor público se inicia com a/o:
a) publicação da nomeação;
b) homologação do concurso;
c) efetivo exercício de suas funções;
d) assinatura do termo de posse;
e) término do estágio probatório.

10. O processo administrativo disciplinar em razão de uma infração grave:
a) prescreverá em cinco anos;
b) prescreverá em dois anos;
c) prescreverá em cento e oitenta dias;
d) prescreverá em três anos;
e) é imprescritível.



GABARITO

01. D
Comentários: A  revogação  trata  da  extinção  do  ato  administrativo  por  conveniência  e 
oportunidade, cabendo exclusivamente a administração pública  que emitiu o ato administrativo.

02. A
Comentários: Segundo Hely Lopes,  o poder de policia  e o que trata de limitar  ou disciplinar 
direitos, interesses ou liberdades individuais, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em 
razão do interesse público, nos limites da lei e com observância do devido processo legal

03. D
Comentários: Para praticar um ato administrativo, o agente deve estar investido de competência 
e ter capacidade para tanto. A competência é elemento vinculado do ato administrativo, se for 
praticado  por  autoridade  incompetente  o  ato  será  nulo.  A  competência  é  dada  por  lei  ou 
Constituição. No art.  84 da CF está a competência do Presidente e no § único ele diz que a 
competência pode ser delegada para outra pessoa. Em regra é intransferível  e improrrogável, 
salvo nos casos previstos em lei

04. C
Comentários: A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 37, § 6º,preceitua que "As pessoas 
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão 
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 
regresso  contra  o  responsável  nos  casos  de  dolo  ou  culpa".  Desta  forma  tem  se  a 
responsabilidade objetiva do Estado com o direito regressivo, com avaliação subjetiva em face do 
agente.

05. B
Comentários: Sendo contrato formal, a compra e venda de imóvel pelo Poder Público exige a 
documentação relativa ao registro no respectivo cartório. Tratando-se de ato da Administração, 
deve haver a prévia avaliação e dotação orçamentária, a fim de evitar risco de desvio do erário e 
tendo  em  conta  o  Princípio  da  Eficiência  econômica.  No  entanto,  a  aquisição  deve  ocorrer 
mediante licitação na modalidade concorrência, conforme art. 23, §3º da Lei 8.666/93.

06. C
Comentários: Menor preço e melhor técnica são tipos de licitação, conforme art. 45, §1º da Lei 
8.666/93. Somente as empresas públicas ou sociedades de economia mista podem, mediante 
edição de lei, dispor sobre normas relativas à licitação, conforme art. 173, §1º da CF. O objetivo da 
licitação está em conformidade com a alternativa D, nos termos do art. 3º da Lei, ao passo que os 
objetos são serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e 
locações, conforme art. 2º. Assim, correta a alternativa C, com base no art. 37 da CF.

07. A
Comentários: Em conformidade com o art. 147 da Lei 8.112/90, é possível o afastamento por 60 
dias prorrogáveis por igual período, sem prejuízo da remuneração. Tal afastamento visa que o 
servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, e a remuneração ainda lhe é devida 
tendo  em vista  o  Princípio  da Presunção  de  Inocência,  segundo  o  qual  todos  se  presumem 
inocentes até o trânsito em julgado da condenação.

08. D
Comentários: A competência, enquanto requisito do ato administrativo, é sempre vinculada, pois 
é  a atribuição dada ao órgão/  agente,  sendo irrenunciável,  decorrente de lei,  e  podendo ser 



delegada ou avocada, nos termos do art. 11 a 17 da Lei 9.784/99.

09. C
Comentários: De acordo com o art. 21 da Lei 8.112/90, em atenção à emenda constitucional n. 
19,  o  servidor  em  cargo  de  provimento  efetivo  adquirirá  estabilidade  no  serviço  público  ao 
completar 3 anos de efetivo exercício, sendo considerado exercício o efetivo desempenho das 
atribuições do cargo público ou da função de confiança, nos termos do art. 15 da Lei.

10. A
Comentários: Considerando-se as infrações graves como as puníveis com demissão, cassação 
de  aposentadoria  ou  disponibilidade  e  destituição  de  cargo  em comissão,  a  respectiva  ação 
disciplinar prescreverá em 5 anos, nos termos do art. 142, I da Lei 8.112/90. Após esse prazo não 
poderá o servidor público ser punido administrativamente, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal.


