
Direito Administrativo

01- Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito.
O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual,  se não a reconsiderar no 
prazo de ______  dias, o encaminhará à autoridade superior.
a) 05;
b) 10;
c) 08;
d) 20;
e) 30.

02- De acordo com o disposto na Lei nº 9.784/99, salvo disposição legal específica, é de _______ 
dias o prazo para interposição de recurso administrativo, contado a partir da ciência ou divulgação 
oficial da decisão recorrida.
a) 05;
b) 10;
c) 08;
d) 20;
e) 30.

03- De acordo com o disposto na Lei nº 9.784/99, quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso 
administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de ______ dias, a partir do recebimento dos 
autos pelo órgão competente.
a) 05;
b) 10;
c) 08;
d) 20;
e) 30.

04- Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração 
pública  qualquer  ação  ou  omissão  que  viole  os  deveres  de  honestidade,  imparcialidade, 
legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente, dentre outras hipóteses:
        I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na 
regra de competência;
        II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
        III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva 
permanecer em segredo.
a)os itens I e II são os únicos corretos;
b) os itens I e III são os únicos corretos;
c) os itens II e III são os únicos corretos;
d) todos os itens estão corretos;
e) todos os itens estão incorretos.

05- O (a) _______ de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens 
e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal 
competente.
a) investidura e a nomeação;
b) nomeação e a readaptação;
c) posse e o exercício;
d) reintegração e a recondução;
e) aproveitamento e a disponibilidade.



06- A comissão  processante  dará  conhecimento  ao  _______  da  existência  de  procedimento 
administrativo para apurar a prática de ato de improbidade.
a) Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas;
b) chefe do Poder Executivo local;
c) Presidente do Tribunal de Justiça local;
d) Ministro da Justiça;
e) Chefe de Polícia local.

Gabarito
01. A
Comentário: Responde à questão a alternativa “a”, de acordo, com o disposto no §1º do art. 56 
da Lei nº 9.784/99.

02. B
Comentário: Responde à questão a alternativa “b”, de acordo, com o disposto no art. 59 da Lei nº 
9.784/99.

03. E
Comentário: Responde à questão a alternativa “e”, de acordo, com o disposto no §1º do art. 59 
da Lei nº 9.784/99.

04. D
Comentário: Responde à questão a alternativa “d”, de acordo, com o disposto nos incisos I, II e III 
do art. 11 da Lei nº 9.784/99.

05. C
Comentário: Responde à questão a alternativa “c”, de acordo, com o disposto no art. 13 da Lei nº 
9.784/99.

06. A
Comentário: Responde à questão a alternativa “a”, de acordo, com o disposto no art. 15 da Lei nº 
9.784/99.


