
 
 
 

RODADA DE QUESTÕES 

TEMAS:  ATOS ADMINISTRATIVOS, RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

ESTADO E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 

1-(UnB-CESPE/MPE-ES/Promotor de Justiça/2010) QUESTÃO 71 

Assinale a opção correta com referência à teoria dos atos 

administrativos.  

A- Como faculdade de que dispõe a administração para extinguir os atos que 

considera inconvenientes e inoportunos, a revogação pode atingir tanto os atos 

discricionários como os vinculados.  

B- Ato administrativo simples é o que emana da vontade de um só órgão 

administrativo, sendo o órgão singular, não colegiado.  

C- Todos os atos administrativos dispõem da característica da 

autoexecutoriedade, isto é, o ato, tão logo praticado, pode ser imediatamente 

executado, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário.  

D- A perfeição do ato administrativo diz respeito à conformidade do ato com a 

lei ou com outro ato de grau mais elevado, e, nesse sentido, ato imperfeito é o 

ato praticado em dissonância com as normas que o regem.  

E- Pela conversão, a administração converte um ato inválido em ato de outra 

categoria, com efeitos retroativos à data do ato original. ~ 

 

2-(UnB-CESPE/TRT-1/Juiz do Trabalho Subst/2010) QUESTÃO 11 

Assinale a opção correta quanto à classificação, aos requisitos dos atos 

administrativos e à teoria dos motivos determinantes.  

A- O parecer, como ato administrativo que expressa posicionamento de 

natureza técnica, é sempre vinculante, de forma que a autoridade decisória não 

pode agir de maneira distinta da constante do ato opinativo.  



 
 
 

B- O pressuposto da revogação é o interesse público, razão pela qual ela incide 

sobre atos válidos e inválidos que a administração pretenda abolir do rol de 

normas jurídicas, em razão dos inconvenientes e dos malefícios que causem à 

coletividade.  

C- Em obediência ao princípio da solenidade da forma, entendida esta como o 

meio pelo qual se exterioriza a vontade da administração, o ato administrativo 

deve ser escrito e manifestado de maneira expressa, não se admitindo, no 

direito público, o silêncio como forma de manifestação da vontade da 

administração.  

D- Se um ato administrativo discricionário for praticado por autoridade que não 

tenha competência, a autoridade competente não estará obrigada a convalidá-lo 

se considerar que não estão presentes os aspectos de mérito que sustentam 

sua apreciação.  

E- Segundo a teoria dos motivos determinantes, a motivação dos atos 

administrativos é sempre necessária, seja para os atos vinculados, seja para os 

discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito aos 

interessados como à própria administração.  

 

3-(UnB-CESPE/TCU/Analista Federal de Controle Externo/2010) Julgue 

os itens seguintes, referentes aos atos administrativos.  

 

57 Sempre que a lei expressamente exigir determinada forma para que um ato 

administrativo seja considerado válido, a inobservância dessa exigência 

acarretará a nulidade do ato.  

 

58 O Poder Judiciário pode, de ofício, apreciar a validade de um ato 

administrativo e decretar a sua nulidade, caso seja considerado ilegal. 59 Em 

processo administrativo disciplinar, a remoção de ofício de um servidor pode ser 

utilizada como forma de punição.  

 



 
 
 

4-(UnB-CESPE/AGU/Agente Adm/2010)Com relação aos atos 

administrativos e ao controle da administração pública, julgue os itens 

a seguir.  

 

50 O Tribunal de Contas é órgão que auxilia o Poder Legislativo no exercício do 

controle financeiro externo da administração pública. Por ter função de caráter 

administrativo, suas decisões poderão ser submetidas ao controle judicial.  

 

51 No caso de um administrado alegar a existência de vício de legalidade que 

invalide determinado ato administrativo, esse indivíduo deverá fundamentar sua 

alegação com provas dos fatos relevantes, por força da obrigatoriedade de 

inversão do ônus da prova, originada no princípio da presunção de legitimidade 

do ato administrativo.  

 

52 Nem todos os atos administrativos possuem o atributo da 

autoexecutoriedade, já que alguns deles necessitam de autorização do Poder 

Judiciário para criar obrigações para o administrado.  

 

5-(UnB-CESPE/DPE-AL/Defensor/2009) Com relação à disciplina do ato 

administrativo, julgue os itens seguintes.  

 

21 O ato administrativo está sujeito a regime jurídico administrativo, razão pela 

qual o ato de direito privado praticado pelo Estado não é considerado ato 

administrativo.  

 

22 Em decorrência do atributo da presunção de veracidade, não pode o ato 

administrativo ter sua validade apreciada de ofício pelo Poder Judiciário.  

 



 
 
 

23 O ato composto é aquele que resulta de manifestação de dois ou mais 

órgãos, singulares ou colegiados, cuja vontade se funde para a formação de um 

único ato.  

 

6-(UnB-CESPE/DPE-ES/Defensor/2009) Julgue os itens a seguir, 

relativos ao ato administrativo.  

 

156 Aauto-executoriedade é atributo presente em qualquer ato administrativo.  

 

157 Segundo a doutrina, integra o conceito de forma, como elemento do ato 

administrativo, a motivação do ato, assim considerada a exposição dos fatos e 

do direito que serviram de fundamento para a respectiva prática do ato.  

 

158 De acordo com a doutrina, as resoluções e as portarias editadas no âmbito 

administrativo são formas de que se revestem os atos gerais ou individuais, 

emanados do chefe do Poder Executivo.  

 

7-(UnB-CESPE/DPE-PI/Defensor/2009) QUESTÃO 15 Com referência 

aos atos administrativos, assinale a opção correta.  

A- É possível a interposição de ação direta de inconstitucionalidade para 

exercício do controle abstrato de constitucionalidade de ato administrativo 

infralegal.  

B- A imperatividade é atributo inerente a todos os atos administrativos.  

C- A prerrogativa inerente aos atos administrativos da presunção de 

legitimidade é jure et de jure, motivo pelo qual não admite prova em contrário.  

D- Quando atua nos atos de gestão, sujeitos ao regime do direito privado, a 

administração goza das prerrogativas do poder extroverso.  



 
 
 

E- Nem todos os atos administrativos que impõem obrigações possuem o 

atributo da executoriedade.  

 

8-(UnB-CESPE/DPE-PI/Defensor/2009) QUESTÃO 16 Acerca dos vícios 

do ato administrativo e da teoria das nulidades, assinale a opção 

correta.  

A- Segundo o STF, o Poder Legislativo tem competência para editar lei 

específica para desconstituir atos administrativos determinados, como, por 

exemplo, notificações fiscais emitidas pelo órgão tributário.  

B- O direito adquirido, regra geral, é causa suficiente para impedir o 

desfazimento do ato administrativo que contém vício de nulidade insanável.  

C- No caso de vício de incompetência em ato administrativo discricionário, há o 

dever de a administração invalidar o ato.  

D- Segundo o STF, os atos nulos produzem efeitos jurídicos em razão da 

presunção de legitimidade que possuem.  

E- Segundo o STF, em caso de ato administrativo ilegal ampliativo de direito 

que beneficia terceiro de boa-fé, a declaração de nulidade deve ter efeitos ex 

nunc.  

 

9-(UnB-CESPE/DPE-CE/Defensor Público/2008) QUESTÃO 01 Com 

relação aos atos administrativos, assinale a opção correta.  

A- A revogação do ato administrativo incide sobre ato inválido. 

B- A revogação do ato administrativo tem efeitos extunc.  

C- Somente a administração pública possui competência para revogar os atos 

administrativos por ela praticados. D- O Poder Legislativo pode invalidar atos 

administrativos praticados pelos demais poderes.  

E- O ato administrativo discricionário é insuscetível de exame pelo Poder 

Judiciário.  

 



 
 
 

 

10-(UnB-CESPE/DPE-AM/Defensor/2003) A administração direta do 

estado do Amazonas multou Cristiano por imputar a ele uma 

determinada infração ambiental. Inconformado, Cristiano realizou 

pedido administrativo de anulação da multa, por considerá-la ilegal, 

mas sua solicitação foi indeferida. Irresignado, ele recorreu dessa 

decisão indeferitória, mas ingressou com o recurso fora do prazo. 

Acerca da situação hipotética apresentada, julgue os itens a seguir.  

 

137 Embora a intempestividade obste o conhecimento do recurso, nada impede 

que a autoridade administrativa competente reconheça a procedência da 

argumentação de Cristiano e anule, de ofício, a penalidade.  

 

138 Para que tenha direito a postular judicialmente a anulação da referida 

multa, Cristiano precisa comprovar que exauriu todos os recursos 

administrativos possíveis. 139 O ato administrativo que estabeleceu a multa 

impugnado por Cristiano caracteriza exercício de poder de polícia.  

 

 

Responsabilidade Civil do Estado 

11-(UnB-CESPE/DPE-CE/Defensor Público/2008) QUESTÃO 03 Assinale 

a opção correta no que concerne à responsabilidade civil do Estado.  

 

A- Nos Estados absolutistas, negava-se a obrigação da administração pública de 

indenizar os prejuízos causados por seus agentes aos administrados, com 

fundamento no entendimento de que o Estado não podia causar males ou danos 

a quem quer que fosse (the king can do no wrong). Segundo a classificação da 

doutrina, a teoria adotada nesse período era a teoria do risco integral.  



 
 
 

B- Perante o transportado, a responsabilidade da transportadora que exerça 

função pública sob concessão é contratual e subjetiva.  

C- A Constituição Federal de 1988 adotou o princípio daresponsabilidade civil 

subjetiva para as autarquias.  

D- De acordo com a teoria da responsabilidade objetiva, oEstado responde 

pelos danos causados por seus agente a terceiros, independentemente da prova 

de culpa ou da demonstração do nexo causal.  

E- Uma sociedade de economia mista prestadora de serviço público responderá 

por danos causados a terceiros independentemente da prova de culpa.  

 

12-(UnB-CESPE/DPE-PI/Defensor/2009) QUESTÃO 13 Quanto à 

responsabilidade extracontratual do Estado, na esteira da 

jurisprudência dos tribunais superiores, assinale a opção correta.  

A- Segundo decisão recente do STF, a responsabilidade civil das pessoas 

jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é também objetiva 

relativamente aos não usuários do serviço.  

B- Segundo o STF, a responsabilidade civil do Estado é objetiva no caso de 

lesão corporal causada por disparo de arma de fogo pertencente à corporação 

militar realizado por servidor militar em período de folga contra ex-esposa em 

decorrência de rompimento da relação conjugal.  

C- Segundo o STF, para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado, 

é necessário que o ato praticado seja ilícito.  

D- Segundo jurisprudência pacífica do STJ acerca do dano indenizável, quanto 

aos filhos do falecido, impõe-se o limite de pensão até o instante em que estes 

completam vinte e um anos de idade e, no que se refere à viúva, até o 

momento em que esta completar sessenta e cinco anos de idade.  

E- A força maior e o caso fortuito, ainda que determinantes para a ocorrência 

de evento danoso, não podem ser considerados como excludentes de 

responsabilidade do Estado.  

 



 
 
 

13-(UnB-CESPE/DPE-AL/Defensor/2009) Com relação à regra da 

responsabilidade objetiva do Estado, julgue o próximo item.~ 

 

 35 Essa regra não se aplica às entidades da administração indireta que 

executem atividade econômica de natureza privada.  

 

14-(UnB-CESPE/MP-TCE-BA/Procurador/2010) Acerca da 

responsabilidade civil do Estado e do controle administrativo e judicial 

dos atos administrativos, julgue os itens seguintes.  

 

26 Orientado pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, o controle 

jurisdicional dos processos administrativos restringe-se à regularidade do 

procedimento, sem exame do mérito do ato administrativo.  

 

27 Se determinada pessoa, submetida a investigação penal pelo poder público, 

for vítima da decretação de prisão cautelar, embora não tenha tido qualquer 

participação ou envolvimento com o fato criminoso, e, em decorrência direta da 

prisão, perder o seu emprego, tal situação acarretará responsabilidade civil 

objetiva do Estado.  

 

15-(UnB-CESPE/MPE-SE/Promotor de Justiça/2010) QUESTÃO 52 No 

que concerne à responsabilidade civil do Estado e aos poderes 

administrativos, assinale a opção correta.  

 

A- Para efeito de responsabilidade civil do Estado, considera-se agente o 

servidor que, em sua atuação, causar dano a terceiros. Exclui-se, assim, dessa 

noção as pessoas que não têm vínculo típico de trabalho com a administração e 

os agentes colaboradores e sem remuneração.  



 
 
 

B- Direito de regresso é o assegurado ao Estado no sentido de dirigir sua 

pretensão indenizatória contra o agente responsável pelo dano, 

independentemente de este ter agido com culpa ou dolo.  

C- O poder regulamentar formaliza-se por meio de decretos e regulamentos. 

Nesse sentido, as instruções normativas, as resoluções e as portarias não 

podem ser qualificadas como atos de regulamentação.  

D- O poder de polícia administrativa consubstancia-se por meio de 

determinações de ordem pública, de modo a gerar deveres e obrigações aos 

indivíduos. Nesse sentido, os atos por intermédio dos quais a administração 

consente o exercício de determinadas atividades não são considerados atos de 

polícia.  

E- Na esfera da administração pública federal, direta ou indireta, a ação 

punitiva, quando se tratar do exercício do poder de polícia, prescreve em cinco 

anos contados a partir da data da prática do ato ou, em se tratando de infração 

permanente ou continuada, a partir do dia em que esta tiver cessado.  

 

Serviços Públicos  

16-(UnB-CESPE/DPE-ES/Defensor/2009) Quanto aos serviços públicos 

e à administração pública, julgue o item seguinte.  

175 A autorização de serviço público constitui contrato administrativo pelo qual 

o poder público delega a execução de um serviço de sua titularidade a 

determinado particular, para que o execute em seu próprio nome, por sua conta 

e risco, predominantemente em benefício próprio, razão pela qual não depende 

de licitação e, quando revogado pela administração pública, gera, para o 

autorizatário, o direito à correspondente indenização.  

 

17-(UnB-CESPE/DPE-AL/Defensor/2009) No que se refere aos serviços 

públicos, julgue o item abaixo. 

 



 
 
 

 36 Os serviços públicos utisinguli são aqueles prestados à coletividade, que 

têm por finalidade a satisfação indireta das necessidades dos cidadãos, tais 

como os serviços de iluminação pública e de saneamento.  

 

 

18-(UnB-CESPE/TCU/Analista Federal de Controle Externo/2010) 

Julgue os itens subsequentes, que se referem aos serviços públicos.  

 

62 Toda concessão de serviço público terá de ser objeto de licitação prévia na 

modalidade de concorrência.  

 

63 O serviço de promoção da proteção do patrimônio histórico-cultural local é 

de competência dos estados-membros e do Distrito Federal.  

 

64 Os serviços públicos não essenciais, em regra, são delegáveis e podem ser 

remunerados por preço público.  

 

19-(UnB-CESPE/IPAJM-ES/Advogado/2010) QUESTÃO 21 

Considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a 

respeito do serviço público de abastecimento de água, assinale a opção 

correta.  

A- O serviço público de abastecimento de água, dada a sua essencialidade, é 

considerado serviço próprio do Estado, relacionando-se intimamente com as 

atribuições do poder público, razão pela qual somente pode ser prestado por 

órgãos ou entidades públicas, mediante cobrança de taxa.  

B- Esse serviço pode ser interrompido pelo prestador, entre outras razões, em 

virtude do inadimplemento do usuário do serviço, após ter sido formalmente 

notificado, tanto por débitos atuais, provenientes do próprio mês de consumo, 

quanto por débitos pretéritos.  



 
 
 

C- Caso determinada autarquia responsável pelo abastecimento de água resolva 

cobrar judicialmente créditos referentes a serviço consumido e não pago pelo 

usuário, deverá observar o prazo prescricional de cinco anos previsto no decreto 

que regula a prescrição dos créditos do poder público, não se sujeitando ao 

regramento do Código Civil sobre a matéria.  

D- Tendo em vista o princípio da continuidade da prestação do serviço público, 

que impede a sua interrupção, não pode ser suspenso o abastecimento de água 

de órgãos públicos, tais como a sede de prefeitura municipal, ainda que 

inadimplente a entidade.  

E- A prestação de serviços públicos de saneamento básico por entidade que não 

integre a administração do titular depende da celebração de contrato, sendo 

vedada a sua disciplina mediante convênios, termos de parceria ou outros 

instrumentos de natureza precária, salvo se autorizado para usuários 

organizados em cooperativas ou associações, nos termos da lei e respeitadas 

determinadas condições.  

 

20-(UnB-CESPE/AGU/Agente Adm/2010) Com relação à organização 

administrativa e aos serviços públicos, julgue os próximos itens. 

 

 60 Segundo a CF, o serviço público de distribuição de gás canalizado é 

privativo da União.  

 

61 Entre os serviços públicos classificados como individuais, pode-se citar a 

disponibilização de energia domiciliar. 62 A autarquia é uma pessoa jurídica 

criada somente por lei específica para executar funções descentralizadas típicas 

do Estado.  

 

 

 



 
 
 
 
GABARITO 
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