
DIREITO ADMINISTRATIVO

01. A Lei 9.784/99, estabelece que nos processos administrativos serão observados, entre outros, 
os critérios de: (marque a opção incorreta).
a)  Atendimento  a  fins  de  interesse  geral,  vedada  a  renúncia  total  ou  parcial  de  poderes  ou 
competências, salvo autorização em lei.
b) Atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé.
c) Observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados.
d) Objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou 
autoridades.
e) Divulgação oficial dos atos administrativos, os processos administrativos são sempre públicos 
sem  hipóteses de sigilo.

02. O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que 
lhe sejam assegurados: 
I  -  formular  alegações e  apresentar  documentos antes  da decisão,  os  quais  serão objeto de 
consideração pelo órgão competente.
II - fazer-se assistir, obrigatoriamente, por advogado.
III - ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de 
seus direitos e o cumprimento de suas obrigações.
IV  -  ter  ciência  da  tramitação  dos  processos  administrativos  em  que  tenha  a  condição  de 
interessado,  ter  vista  dos  autos,  obter  cópias  de  documentos  neles  contidos  e  conhecer  as 
decisões proferidas.

Está incorreto o que se afirma apenas em:
a) I, II, III.
b) I e IV.
c) II e III.
d) IV
e) II

03. Sobre o tema competência, da Lei  9.784/99, podemos afirmar que:
a) A competência é renunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como 
própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. 
b) Podem ser objeto de delegação a decisão de recursos administrativos.
c) O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. 
d)  As  decisões  adotadas  por  delegação  podem  mencionar  explicitamente  esta  qualidade  e 
considerar-se-ão editadas pelo delegado. 
e) Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo poderá ser iniciado perante 
a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. 

04. No que tange ao impedimento e da suspeição, é incorreto:
a) É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que tenha interesse 
direto ou indireto na matéria.
b) É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que esteja litigando 
judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. 
c) Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade 
notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e 
afins até o terceiro grau. 



d)  O  indeferimento  de  alegação  de  suspeição  deverá  ser  objeto  de  recurso,  sem  efeito 
suspensivo. 
e) A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave, para efeitos disciplinares.

05. Em relação a comunicação dos atos, a intimação deverá conter, exceto:
a) Identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa.
b) Data, hora e local em que deve comparecer.
c) Que o intimado deve comparecer pessoalmente.
d) Indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.
e) Informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento.

GABARITO

01. E
Comentário: Conforme art. 2º, V, da Lei 9.784/99.

02. E
Comentário: Conforme art. 3º e seus incisos, da Lei 9.784/99.

03. C
Comentário: Conforme art. 14, § 2º, da Lei 9.784/99.

04. D
Comentário: Conforme art. 21, da Lei 9.784/99.

05. C
Comentário: Conforme art. 26, § 1º, IV, da Lei 9.784/99.


