
DIREITO ADMINISTRATIVO

01. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de: 
inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo; reintegração do anterior ocupante. 

02. Segundo a Administração Pública, os atos vinculados ou regrados são aqueles para os quais 
a lei estabelece os requisitos e condições de sua realização.

03. Dentro da classificação dos Atos Administrativos, chamamos de Ato Complexo é o que resulta 
da vontade única de um órgão, mas depende da verificação por parte de outro, para se tornar 
exequível.

04. Segundo os Poderes Administrativos, o Poder Vinculado ou Regrado é aquele que o Direito 
Positivo – a lei – confere à Administração Pública para a prática de ato de sua competência, 
determinando os elementos e requisitos necessários à sua formalização.

05. O Poder Discricionário, é aquele que o Direito concede à Administração, de modo explícito, 
para  a  prática  de  atos  administrativos  com  liberdade  na  escolha  de  sua  conveniência, 
oportunidade e conteúdo.

GABARITO

01. C
Comentários: Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro.

02. C
Comentários:  Nesta  situação,  as  imposições  legais  absorvem,  quase  que  por  completo,  a 
liberdade do administrador, uma vez que sua ação fica restrita aos pressupostos estabelecidos 
pela norma legal para a validade da atividade administrativa.

03. E
Comentários: O ato complexo é aquele que se forma pela conjugação de vontades de mais de 
um órgão administrativo.

04. C
Comentários:  Nesses atos, a norma legal condiciona sua expedição aos dados constantes de 
seu texto. Daí se dizer que tais atos são vinculados ou regrados, significando que, na sua prática,  
o agente público fica inteiramente preso ao enunciado da lei, em todas as suas especificações.

05. E
Comentários: No Poder Discricionário, o Direito concede à Administração, de modo explícito ou 
implícito, para a prática de atos administrativos com liberdade na escolha de sua conveniência, 
oportunidade e conteúdo.


