
Direito Administrativo

01-  A anulação  é  o  desfazimento  do  ato  por  motivo  de  conveniência  ou  oportunidade  da 
Administração,  ao  passo  que  a  revogação  é  a  invalidação  por  motivo  de  ilegalidade  do  ato 
administrativo.

02-  É ato administrativo por meio do qual determinada autoridade pública atesta a legitimidade 
formal de outro ato. Não equivale à concordância com o conteúdo, mas apenas concordância 
quanto aos aspectos formais. Alguns atos de subordinados só podem ser encaminhados para as 
autoridades superiores se receberem um visto de determinado agente indicado na legislação. 
Trata-se de um ato  complementar.  Trata-se de Espécie  → Ato  Negocial  → Visto,  de um ato 
administrativo.

03-  A revogação do ato administrativo é ato privativo da Administração Pública, pois decorre da 
conveniência ou oportunidade. Portanto, é correto afirmar que o poder Judiciário jamais poderá 
revogar um ato administrativo.

04-  Para as partes envolvidas,  os efeitos da anulação de um  ato administrativo  retroagem à 
pratica do ato ilegal. Apesar da anulação , porém, admite-se a produção de efeitos válidos em 
relação a terceiro de boa-fé, podendo o ato anulado ensejar, por exemplo, uma ação de reparação 
de dano.

05- Eventuais vícios no inquérito administrativo que culminam na demissão do servidor devem ser 
suscitados, sob pena de prescrição dentro do período de 5 anos, contados a partir  do ato de 
demissão e, não, a partir do trânsito em julgado de superveniente sentença absolutória na esfera 
penal.

06-  O controle jurisdicional sobre a Administração Pública  pode ser exercido de várias formas. 
Uma  das  ações  colocadas  à  disposição  dos  administrados  serve  para  controlar  o  ato  de 
autoridade que fere direito líquido e certo, nesse caso trata-se da ação civil pública.

07- Quando o controle é exercido após a conclusão do ato administrativo, cabendo a possibilidade 
de decretação de sua nulidade, quando da existência de ilegalidade, da revogação, quando da 
inexistência  de  conveniência  e  oportunidade  para  a  continuidade  de  existência  do  ato,  etc. 
Podemos  afirmar  que,  uma  vez  que  o  Poder  Judiciário  poderá  anular  um  ato  administrativo 
quando decorrer da existência de ilegalidade existe um controle concomitante.

08- A Investidura é o ato formal da pessoa que irá investir-se da posição jurídica correspondente 
ao cargo e faz-se mediante a nomeação.

09-  Vencimentos correspondem a soma do vencimento básico com as vantagens permanentes 
relativas ao cargo, emprego, posto ou graduação;  já a remuneração corresponde a soma dos 
vencimentos com os adicionais de caráter individual

10- A exoneração de cargo em comissão e a dispensa de função de confiança dar-se-á a juízo da 
autoridade competente e a pedido do próprio servidor.



Gabarito
01. E
Comentário:  As definições estão invertidas.

02. C
Comentário: Ato administrativo negocial é aquele que contém uma declaração de vontade do 
Poder Público coincidente com a pretensão do particular, visando à concretização de negócios 
jurídicos públicos ou à atribuição de certos direitos ou vantagens ao interessado. O ato negocial é 
geralmente consubstanciado num alvará,  num termo ou num simples despacho da autoridade 
competente, no qual a Administração defere a pretensão do administrado e fixa as condições de 
sua fruição. Pode ser vinculado ou discricionário, definitivo ou precário, sendo exemplos, os atos 
administrativos de licenças, autorização, permissão, admissão, visto, aprovação, homologação, 
dispensa, renúncia e, até mesmo, o protocolo administrativo.

03. E
Comentário: O  ato  administrativo  só  pode  ser  revogado  pela  própria  Administração  Pública, 
entendendo-se mais uma vez essa expressão em seu sentido amplo, abrangendo os três Poderes 
do Estado no exercício de função administrativa. Desta forma, o Poder Judiciário no exercício de 
sua função típica – a jurisdicional – não poderá revogar atos administrativos, mas apenas anulá-
los.  Contudo,  ao  exercer  de  forma  atípica  a  função  administrativa,  poderá  revogar  os  seus 
próprios atos administrativos discricionários por questões de oportunidade e conveniência. Nesse 
ponto, também é aplicada a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal:
Súmula 473 - A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os 
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência 
ou  oportunidade,  respeitados  os  direitos  adquiridos,  e  ressalvada,  em  todos  os  casos,  a 
apreciação judicial.

04. C
Comentário: Os atos anulados não geram direitos adquiridos, mas os efeitos produzidos para 
terceiros de boa-fé serão mantidos,  em ao princípio da boa-fé e do atributo da presunção de 
legitimidade  dos  atos  administrativos.  Para  ilustrar:  Anderson  foi  nomeado  ilegalmente  sem 
concurso público é exonerado por força dessa ilegalidade, as certidões negativas que ele expediu 
durante o período que trabalhou para a Administração Pública não serão anuladas. Desta forma, 
todas aquelas pessoas (terceiros de boa-fé) que receberam certidões negativas do servidor não 
serão
prejudicadas.

05. C
Comentário: Conforme  entendimento  do  Celso  Antônio  Bandeira  de  Mello,  o  de  que  o  ato 
administrativo nulo está sujeito a prazo prescricional de cinco anos,  salvo comprovada má-fé, 
neste caso seria adequado buscar a analogia com o direito privado, a teor do art. 205 do Código 
Civil, e o prazo seria de dez anos.

06. E
Comentário: mandado de segurança: destina-se a coibir atos ilegais da autoridade que lesem 
direito  subjetivo,  líquido  e  certo  do  impetrante.  O  prazo  para  impetração  é  de  120  dias  do 
conhecimento oficial do ato a ser impugnado (CF, art. 5º, LXIX).

07. E
Comentário: Esse conceito é do controle subsequente.  O controle concomitante é o controle 
exercido durante o realização de um ato administrativo, permitindo que exista a verificação pelo 
órgão competente de todos os procedimentos necessários a regularidade de sua formação.



08. E
Comentário: Faz-se mediante a POSSE. A Nomeação depende que o indivíduo seja aprovado 
previamente em concurso público de provas e/ou títulos, com exceção aos cargos de provimento 
em comissão. A autoridade estatal competente, de forma unilateral, dará o cargo ao seu devido 
titular.
Depois de nomeado, o indivíduo se submete ao ato da Posse. O nomeado aceita o cargo, com o 
compromisso de bem servir e bem desempenhar as suas funções previamente definidas. Ocorre 
com este ato o travamento da relação entre o Estado e o indivíduo, por meio da assinatura deste 
de um termo escrito, no prazo de 30 dias da publicação do provimento (nomeação).

09. C
Comentário: Vencimento é a retribuição pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. 
Remuneração  é  o  vencimento  do  cargo  efetivo,  acrescido  das  vantagens  pecuniárias 
permanentes estabelecidas em lei.

10. C
Comentário: Conforme art.35 da Lei 8.112/90


