QUESTÕES ADMINISTRATIVO
Prof. Gerson Dalle Grave

CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
1) (OAB 03-2012) As contas do Prefeito do Município X não foram aprovadas pelo Tribunal
de Contas do Estado. Dentre outras irregularidades, apurou-se o superfaturamento em obras
públicas. Sobre o controle exercido pelas Cortes de Contas, assinale a afirmativa correta.
(A) O parecer desfavorável emitido pelo Tribunal de Contas do Estado pode ser superado por
decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.
(B) A atuação do Tribunal de Contas configura exemplo de controle interno dos atos da
Administração Pública.
(C) A atuação do Tribunal de Contas do Estado somente será possível até que haja a criação de
um Tribunal de Contas do Município, por lei complementar de iniciativa do Prefeito.
(D) As contas do Prefeito estarão sujeitas à atuação do Tribunal de Contas somente se houver
previsão na Lei Orgânica do Município.
RESPOSTA: De acordo com o art. 71, §2º, da CF. Alternativa A.
2) (OAB - XIX Exame) A pretexto de regulamentar a Lei n. 8.987/1995, que dispõe sobre a
concessão e a permissão de serviços públicos, o Presidente da República editou o Decreto XYZ,
que estabelece diversas hipóteses de gratuidade para os serviços de transporte de passageiros.
A respeito da possibilidade de controle do Decreto XYZ, expedido pelo chefe do Poder
Executivo, assinale a afirmativa correta.
(A) Como ato de natureza essencialmente política, o Decreto XYZ não está sujeito a qualquer
forma de controle.
(B) Como ato discricionário, o Decreto XYZ não está sujeito a qualquer forma de controle.
(C) Como ato normativo infralegal, o Decreto XYZ está sujeito apenas ao controle pelo Poder
Judiciário.
(D) Como ato normativo infralegal, o Decreto XYZ sujeita-se ao controle judicial e ao controle
legislativo.
RESPOSTA: Em conformidade com os arts. 84, IV, e 49 da CF. Alternativa D.
3) (OAB XXVIII - Exame) A União celebrou convênio com o Município Alfa para a
implantação de um sistema de esgotamento sanitário. O Governo Federal repassou recursos ao
ente local, ficando o município encarregado da licitação e da contratação da sociedade
empresária responsável pelas obras. Após um certame conturbado, cercado de denúncias de
favorecimento e conduzido sob a estreita supervisão do prefeito, sagrou-se vencedora a
sociedade empresária Vale Tudo Ltda. Em escutas telefônicas, devidamente autorizadas pelo
Poder Judiciário, comprovou-se o direcionamento da licitação para favorecer a sociedade
empresária Vale Tudo Ltda., que tem, como sócios, os filhos do prefeito do Município Alfa.
Tendo sido feita perícia no orçamento, identificou-se superfaturamento no preço contratado.
Com base na situação narrada, assinale a afirmativa correta.
(A) Não compete ao Tribunal de Contas da União fiscalizar o emprego dos recursos em questão,
pois, a partir do momento em que ocorre a transferência de titularidade dos valores, encerra-se
a jurisdição da Corte de Contas Federal.

(B) O direcionamento da licitação constitui hipótese de frustração da licitude do certame,
configurando ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da
Administração Pública e, por isso, sujeita os agentes públicos somente à perda da função
pública e ao pagamento de multa civil.
(C) Apenas os agentes públicos estão sujeitos às ações de improbidade, de forma que terceiros,
como é o caso da sociedade empresária Vale Tudo Ltda., não podem ser réus da ação judicial
e, por consequência, imunes à eventual condenação ao ressarcimento do erário causado pelo
superfaturamento.
(D) Por se tratar de ato de improbidade administrativa que causou prejuízo ao erário, os agentes
públicos envolvidos e a sociedade empresária Vale Tudo Ltda. estão sujeitos ao integral
ressarcimento do dano, sem prejuízo de outras medidas, como a proibição de contratar com o
Poder Público ou receber incentivos fiscais por um prazo determinado.
RESPOSTA: Segundo art. 12, II, da Lei n. 8.429/1992. Alternativa D.
4) (OAB 01-2015) O Estado X está ampliando a sua rede de esgotamento sanitário. Para tanto,
celebrou contrato de obra com a empresa "Enge-X-Sane", no valor de R$ 50.000.000,00
(cinquenta milhões de reais). A fim de permitir a conclusão das obras, com a extensão da rede
de esgotamento a quatro comunidades carentes, o Estado celebrou termo aditivo com a referida
empresa, no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), custeados com recursos
transferidos pela União, mediante convénio, elevando, assim, o valor total do contrato para R$
60.000.000,00 (sessenta milhões de reais). Considerando que foram formuladas denúncias de
sobrepreço ao Tribunal de Contas da União, assinale a afirmativa correta.
(A) O Tribunal de Contas da União não tem competência para apurar eventual irregularidade,
uma vez que se trata de obra pública estadual, devendo o interessado formular denúncia ao
Tribunal de Contas do Estado.
(B) O Tribunal de Contas da União não tem competência para apurar eventual irregularidade,
mas pode, de ofício, remeter os elementos da denúncia para o Tribunal de Contas do Estado.
(C) O Tribunal de Contas da União é competente para fiscalizar a obra e pode determinar, diante
de irregularidades, a imediata sustação da execução do contrato impugnado.
(D) O Tribunal de Contas da União é competente para fiscalizar a obra e pode indicar prazo
para que o órgão ou a entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei,
se verificada ilegalidade.
RESPOSTA: Conforme art. 71, VI e IX da CF. Alternativa D.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
5) (OAB XXVI - Exame) Raul e Alberto inscreveram-se para participar de um concorrido
concurso público. Como Raul estava mais preparado, combinaram que ele faria a prova
rapidamente e, logo após, deixaria as respostas na lixeira do banheiro para que Alberto pudesse
ter acesso a elas. A fraude só veio a ser descoberta após o ingresso de Raul e de Alberto no
cargo, fato que ensejou o afastamento deles. Após rígida investigação policial e administrativa,
não foi identificada, na época do certame, a participação de agentes públicos no esquema. Sobre
os procedimentos de Raul e de Alberto, com base nas disposições da Lei de Improbidade
Administrativa, assinale a afirmativa correta.
(A) Eles enriqueceram ilicitamente graças aos salários recebidos e, por isso, devem responder
por ato de improbidade administrativa.

(B) Eles causaram prejuízo ao erário, consistente nos salários pagos indevidamente e, por isso,
devem responder por ato de improbidade administrativa.
(C) Eles frustraram a licitude de concurso público, atentando contra os princípios da
Administração Pública, e, por isso, devem responder por ato de improbidade administrativa.
(D) Eles não praticaram ato de improbidade administrativa, pois, no momento em que ocorreu
a fraude no concurso público, não houve a participação de agentes públicos.
RESPOSTA De acordo com o art. 3º da Lei n. 8.429/92. Alternativa D.
6) (OAB – XVIII Exame) O Ministério Público do Estado W ajuizou ação de improbidade
administrativa contra um ex-governador, com fundamento no art. 9º da Lei n. 8.429/1992 (ato
de improbidade administrativa que importe enriquecimento ilícito), mesmo passados quase 3
(três) anos do término do mandato e 6 (seis) anos desde a suposta prática do ato de improbidade
que lhe é atribuída. Nesse caso,
(A) o ex-governador está sujeito, dentre outras sanções, à perda dos bens ou valores acrescidos
ilicitamente ao património, ao ressarcimento integral do dano e à suspensão dos direitos
políticos pelo período de oito a dez anos.
(B) a ação de improbidade está fadada ao insucesso, tendo em vista que não podem ser réus de
tal demanda aqueles que já não ocupam mandato eletivo e nem cargo, emprego ou função na
Administração.
(C) a ação de improbidade está fadada ao insucesso, tendo em vista que já transcorreram mais
de 3 (três) anos desde o término do exercício do mandado eletivo.
(D) é imprescritível a ação de improbidade destinada à aplicação das sanções previstas na Lei
n. 8.429/1992, e, por essa razão, o ex-governador pode sofrer as cominações legais, mesmo
após o término do seu mandato.
RESPOSTA: De acordo com os arts. 12 e 23 da Lei n. 8.429/92. Alternativa A.
7) O Ministério Público ajuizou ação civil pública por improbidade em desfavor de Felipe dos
Santos, servidor público federal estável, com fulcro no Art. 10, inciso IV, da Lei nº 8429/92. O
servidor teria facilitado a alienação de bens públicos a certa sociedade empresária, alienação
essa que, efetivamente, causou lesão ao erário, sendo certo que, nos autos do processo, restou
demonstrado que o agente público não agiu com dolo, mas com culpa.
Com base na hipótese apresentada, assinale a opção que está em consonância com a legislação
de regência.
A) Felipe não pode sofrer as sanções da lei de improbidade, pois todas as hipóteses capituladas
na lei exigem o dolo específico para a sua caracterização.
B) É passível a caracterização da prática de ato de improbidade administrativa por Felipe, pois
a modalidade culposa é admitida para a conduta a ele imputada.
C) Não é cabível a caracterização de ato de improbidade por Felipe, na medida em que apenas
os atos que atentam contra os princípios da Administração Pública admitem a modalidade
culposa.
D) Felipe não praticou ato de improbidade, pois apenas os atos que importam em
enriquecimento ilícito admitem a modalidade culposa.
RESPOSTA: De acordo com os arts. 10, IV da Lei n. 8.429/92. Alternativa B.

8) (OAB XXIV - Exame) Em ação civil pública por atos de improbidade que causaram prejuízo
ao erário, ajuizada em desfavor de José, servidor público estadual estável, o Juízo de 1º grau,
após os devidos trâmites, determinou a indisponibilidade de todos os bens do demandado, cujo
patrimônio é superior aos danos e às demais imputações que constam na inicial. Apresentado o
recurso pertinente, observa-se que a aludida decisão:
(A) não merece reforma, na medida em que José deve responder com todo o seu patrimônio,
independentemente do prejuízo causado pelos atos de improbidade que lhe são imputados.
(B) deve ser reformada, considerando que somente podem ser objeto da cautelar os bens
adquiridos depois da prática dos atos de improbidade imputados a José.
(C) deve ser reformada, pois não é possível, por ausência de previsão legal, a determinação de
tal medida cautelar em ações civis públicas por ato de improbidade.
(D) deve ser reformada, porquanto a cautelar somente pode atingir tantos bens quantos
bastassem para garantir as consequências financeiras dos atos de improbidade imputados a José.
RESPOSTA: Conforme disposto no art. 7º da lei n. 8.429.92. Alternativa D.
9) (OAB XXIII - Exame) O Ministério Público estadual ajuizou ação civil pública por
improbidade em desfavor de Odorico, prefeito do Município Beta, perante o Juízo de 1º grau.
Após os devidos trâmites e do recebimento da inicial, surgiram provas contundentes de que
Odorico se utilizava da máquina administrativa para intimidar servidores e prejudicar o
andamento das investigações, razão pela qual o Juízo de 1º grau determinou o afastamento
cautelar do chefe do Poder Executivo municipal pelo prazo de sessenta dias. Nesse caso, o Juízo
de 1º grau:
(A) não poderia ter dado prosseguimento ao feito, na medida em que Odorico é agente político
e, por isso, não responde com base na lei de improbidade, mas somente na esfera política, por
crime de responsabilidade.
(B) não tem competência para o julgamento da ação civil pública por improbidade ajuizada em
face de Odorico, ainda que o agente tenha foro por prerrogativa junto ao respectivo Tribunal de
Justiça estadual.
(C) não poderia ter determinado o afastamento cautelar de Odorico, pois a perda da função
pública só se efetiva com o trânsito em julgado da sentença condenatória.
(D) agiu corretamente ao determinar o afastamento cautelar de Odorico, que, apesar de
constituir medida excepcional, cabe quando o agente se utiliza da máquina administrativa para
intimidar servidores e prejudicar o andamento do processo.
RESPOSTA: Conforme art. 20, parágrafo único, da Lei n. 8.429/92. Alternativa D.
10) (OAB XXV - Exame) Raimundo tornou-se prefeito de um pequeno município brasileiro.
Seu mandato teve início em janeiro de 2009 e encerrou-se em dezembro de 2012. Em abril de
2010, sabendo que sua esposa estava grávida de gêmeos e que sua residência seria pequena para
receber os novos filhos, Raimundo comprou um terreno e resolveu construir uma casa maior.
No mesmo mês, com o orçamento familiar apertado, para não incorrer em novos custos, ele
usou um trator de esteiras, de propriedade do município, para nivelar o terreno recém adquirido.
O Ministério Público teve ciência do fato em maio de 2015 e ajuizou, em setembro do mesmo
ano, ação de improbidade administrativa contra Raimundo. Após análise da resposta preliminar,
o juiz recebeu a ação e ordenou a citação do réu em dezembro de 2015. Considerando o
enunciado da questão e a Lei de Improbidade Administrativa, em especial as disposições sobre
prescrição, o prazo prescricional das eventuais sanções a serem aplicadas a Raimundo é de:

(A) cinco anos, tendo como termo inicial a data da infração (abril de 2010); logo, como a ação
foi ajuizada em setembro de 2015, ocorreu a prescrição no caso concreto.
(B) três anos, tendo como termo inicial a data em que os fatos se tornaram conhecidos pelo
Ministério Público (maio de 2015); logo, como a ação foi ajuizada em setembro de 2015, não
ocorreu a prescrição no caso concreto.
(C) cinco anos, tendo como termo inicial o término do exercício do mandato (dezembro de
2012); logo, como a ação foi ajuizada em setembro de 2015, não ocorreu a prescrição no caso
concreto.
(D) três anos, tendo como termo inicial o término do exercício do mandato (dezembro de 2012);
logo, como a ação foi ajuizada em setembro de 2015, ocorreu a prescrição no caso concreto.
RESPOSTA: Conforme art. 23, I, da Lei n.8.429/92. Alternativa C.
PODERES ADMINISTRATIVOS
11) (OAB 01-2013) Oscar é titular da propriedade de um terreno adjacente a uma creche
particular. Aproveitando a expansão econômica da localidade, decidiu construir em seu terreno
um grande galpão. Oscar iniciou as obras, sem solicitar à prefeitura do município "X" a
necessária licença para construir, usando material de baixa qualidade. Ainda durante a
construção, a diretora da creche notou que a estrutura não apresentava solidez e corria o risco
de desabar sobre as crianças. Ao tomar conhecimento do fato, a prefeitura do município "X"
inspecionou o imóvel e constatou a gravidade da situação. Após a devida notificação de Oscar,
a estrutura foi demolida. Assinale a afirmativa que indica o instituto do direito administrativo
que autoriza a atitude do município “X”:
(A) Tombamento.
(B) Poder de polícia.
(C) Ocupação temporária.
(D) Desapropriação.
RESPOSTA: Alternativa B.
12) (OAB 03-2012-II) Autarquia competente para a fiscalização de estabelecimentos
comerciais que vendam gêneros alimentícios verifica que o maior supermercado do município
estava com o funcionamento irregular, bem como vendia produtos com o prazo de validade
vencido. Além de todas as outras sanções cabíveis na espécie, a Autarquia aplicou multa ao
estabelecimento. Com o objetivo de assegurar que a multa fosse paga, a Autarquia apreendeu
produtos (dentro do prazo de validade) cujo valor somasse exatamente o valor da multa, e que
tivessem proveito para a autarquia, como água mineral, café e açúcar. Com base na situação
descrita, assinale a afirmativa correta.
(A) A apreensão de bens com o objetivo de quitação de multa regularmente aplicada pela
fiscalização é manifestação da autoexecutoriedade do poder de polícia, sendo legitimamente
exercida pela Autarquia.
(B) Não é cabível a apreensão de bens, neste caso, pois ela somente seria viável se a
Administração tivesse feito pesquisa e constatado que os preços correspondem à média de
mercado.
(C) A Administração goza da prerrogativa da autoexecutoriedade, mas a cobrança das multas
aplicadas não pode se dar de maneira forçada, manu militari, devendo ser feita por meio de
processo judicial, caso não ocorra o pagamento administrativamente.

(D) A apreensão de bens para quitação de multa pode se dar sobre produtos cuja validade está
vencida out como no caso, sobre produtos bons para consumo, e não pode ser questionada por
se inserir no mérito do ato administrativo.
RESPOSTA: Alternativa C.
13) Dentre outros, são atributos ou qualidades do poder de polícia:
(A) a discricionariedade e a coercibilidade.
(B) a autoexecutoriedade e a forma.
(C) a presunção de legitimidade e a competência.
(D) o motivo e a tipicidade.
(E)a forma e a finalidade.
RESPOSTA: Conforme art. 78 do CTN. Alternativa A.
14) Após comprar um terreno, Roberto iniciou a construção de sua casa, sem prévia licença,
avançando para além dos limites de sua propriedade e ocupando parcialmente a via pública,
inclusive com possibilidade de desabamento de parte da obra e risco à integridade dos pedestres.
No regular exercício da fiscalização da ocupação do solo urbano, o poder público municipal,
observadas as formalidades legais, valendo-se da prerrogativa de direito público que, calcada
na lei, autoriza-o a restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade privada em favor do
interesse da coletividade, determinou que Roberto demolisse a parte irregular da obra.
O poder administrativo que fundamentou a determinação do Município é o poder
(A) de hierarquia, e, pelo seu atributo da coercibilidade, o particular é obrigado a obedecer às
ordens emanadas pelos agentes públicos, que estão em nível de superioridade hierárquica e
podem usar meios indiretos de coerção para fazer valer a supremacia do interesse público sobre
o privado.
(B) disciplinar, e o particular está sujeito às sanções impostas pela Administração Pública, em
razão do atributo da imperatividade, desde que haja a prévia e imprescindível chancela por parte
do Poder Judiciário.
(C) regulamentar, e os agentes públicos estão autorizados a realizar atos concretos para aplicar
a lei, ainda que tenham que se valer do atributo da autoexecutoriedade, a fim de concretizar
suas determinações, independentemente de prévia ordem judicial.
(D) de polícia, e a fiscalização apresenta duplo aspecto: um preventivo, por meio do qual os
agentes públicos procuram impedir um dano social, e um repressivo, que, face à transgressão
da norma de polícia, redunda na aplicação de uma sanção.
RESPOSTA: Conforme art. 78 do CTN. Alternativa D.

15) (OAB 01-2015) Determinado município resolve aumentar a eficiência na aplicação das
multas de trânsito. Após procedimento licitatório, contrata a sociedade empresária "Cobra tudo"
para instalar câmeras do tipo "radar", que fotografam infrações de trânsito, bem como
disponibilizar agentes de trânsito para orientar os cidadãos e aplicar multas. A mesma sociedade
empresária ainda ficará encarregada de criar um Conselho de Apreciação das multas, com o
objetivo de analisar todas as infrações e julgar os recursos administrativos. Sobre o caso
apresentado, assinale a afirmativa correta.
(A) É possível a contratação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, mas o poder decisório
não pode ser transferido à empresa.

(B) Não é cabível a terceirização de qualquer dessas atividades, por se tratar de atividade-fim
da Administração.
(C) A contratação é, a princípio, legal, mas somente permanecerá válida se o município
comprovar que a terceirização aumentou a eficiência da atividade.
(D) Não é possível delegar a instalação e gestão de câmeras do tipo "radar" à empresa
contratada, mas é possível delegar a criação e gestão do Conselho de Apreciação de multas.
RESPOSTA: Alternativa A.
ATOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSO ADMINISTRATIVO
16) Otacílio, novo prefeito do Município Kappa, acredita que o controle interno é uma das
principais ferramentas da função administrativa, razão pela qual determinou o levantamento de
dados nos mais diversos setores da Administração local, a fim de apurar se os atos
administrativos até então praticados continham vícios, bem como se ainda atendiam ao interesse
público.
Diante dos resultados de tal apuração, Otacílio deverá
(A) revogar os atos administrativos que contenham vícios insanáveis, ainda que com base em
valores jurídicos abstratos.
(B) convalidar os atos administrativos que apresentem vícios sanáveis, mesmo que acarretem
lesão ao interesse público.
(C) desconsiderar as circunstâncias jurídicas e administrativas que houvessem imposto,
limitado ou condicionado a conduta do agente nas decisões sobre a regularidade de ato
administrativo.
(D) indicar, de modo expresso, as consequências jurídicas e administrativas da invalidação de
ato administrativo.
RESPOSTA: Posição doutrinária e art. 21 e 22, da LINDB. Alternativa D.
17) Quanto à finalidade, é caracterizado como vício do ato administrativo:
(A) A função de fato.
(B) A inexistência de motivos.
(C) O desvio de poder.
(D) O excesso de poder.
RESPOSTA: Alternativa C.
18) (OAB XXX - Exame) José, servidor público federal ocupante exclusivamente de cargo em
comissão, foi exonerado, tendo a autoridade competente motivado o ato em reiterado
descumprimento da carga horária de trabalho pelo servidor. José obteve, junto ao departamento
de recursos humanos, documento oficial com extrato de seu ponto eletrônico, comprovando o
regular cumprimento de sua jornada de trabalho. Assim, o servidor buscou assistência jurídica
junto a um advogado, que lhe informou corretamente, à luz do ordenamento jurídico, que
(A) não é viável o ajuizamento de ação judicial visando a invalidar o ato de exoneração, eis que
o próprio texto constitucional estabelece que cargo em comissão é de livre nomeação e
exoneração pela autoridade competente, que não está vinculada ou limitada aos motivos
expostos para a prática do ato administrativo.

(B) não é viável o ajuizamento de ação judicial visando a invalidar o ato de exoneração, eis que
tal ato é classificado como vinculado, no que tange à liberdade de ação do administrador
público, razão pela qual o Poder Judiciário não pode se imiscuir no controle do mérito
administrativo, sob pena de violação à separação dos Poderes.
(C) é viável o ajuizamento de ação judicial visando a invalidar o ato de exoneração, eis que,
apesar de ser dispensável a motivação para o ato administrativo discricionário de exoneração,
uma vez expostos os motivos que conduziram à prática do ato, estes passam a vincular a
Administração Pública, em razão da teoria dos motivos determinantes.
(D) é viável o ajuizamento de ação judicial visando a invalidar o ato de exoneração, eis que,
por se tratar de um ato administrativo vinculado, pode o Poder Judiciário proceder ao exame do
mérito administrativo, a fim de aferir a conveniência e a oportunidade de manutenção do ato,
em razão do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.
RESPOSTA: Alternativa C.
19) O Estado X concedeu a Fulano autorização para a prática de determinada atividade.
Posteriormente, é editada lei vedando a realização daquela atividade. Diante do exposto, e
considerando as formas de extinção dos atos administrativos, assinale a afirmativa correta:
(A) Deve ser declarada a nulidade do ato em questão.
(B) Deve ser declarada a caducidade do ato em questão.
(C) O ato em questão deve ser cassado.
(D) O ato em questão deve ser revogado.
RESPOSTA: Alternativa B.
20) Acerca das modalidades de extinção dos atos administrativos, assinale a alternativa correta.
(A) A renúncia configura modalidade de extinção por meio da qual são extintos os efeitos do
ato por motivo de interesse público.
(B) A cassação configura modalidade de extinção em que a retirada do ato decorre de razões de
oportunidade e conveniência.
(C) A revogação configura modalidade de extinção que ocorre quando a retirada do ato se dá
por ter sido praticado em contrariedade com a lei.
(D) A caducidade configura modalidade de extinção em que ocorre a retirada do ato por ter
sobrevindo norma jurídica que tornou inadmissível situação antes permitida pelo direito e
outorgada pelo ato precedente.
RESPOSTA: Alternativa D.
21) Ao realizar uma auditoria interna, certa entidade administrativa federal, no exercício da
autotutela, verificou a existência de um ato administrativo portador de vício insanável, que
produz efeitos favoráveis para a sociedade Tudo beleza S/A, a qual estava de boa fé. O ato foi
praticado em 10 de fevereiro de 2012. Em razão disso, em 17 de setembro de 2016, a entidade
instaurou processo administrativo, que, após o exercício da ampla defesa e do contraditório,
culminou na anulação do ato em 05 de junho de 2017.
Com relação ao transcurso do tempo na mencionada situação hipotética, assinale a afirmativa
correta.
(A) Não há decadência do direito de anular o ato eivado de vício, considerando que o processo
que resultou na invalidação foi instaurado dentro do prazo de 5 (cinco) anos.

(B) Consumou-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o exercício do poder de polícia
por parte da Administração Pública federal.
(C) O transcurso do tempo não surte efeitos no caso em questão, considerando que a
Administração pode anular seus atos viciados a qualquer tempo.
(D) Consumou-se a decadência para o exercício da autotutela, pois, entre a prática do ato e a
anulação, transcorreram mais de 5 (cinco) anos.
RESPOSTA: Conforme art. 54, da Lei 9.784/99. Alternativa A.
22) (OAB 03-2011-II) A decisão tomada por uma das Câmaras do Conselho de Contribuintes
de determinada Administração Estadual é considerada ato:
(A) Composto, pois resulta da manifestação de mais de um agente público.
(B) Complexo, pois depende da manifestação de aprovação, com o relator, de outros agentes.
(C) Qualificado, pois importa na constituição da vontade da Administração quanto a matéria
específica.
(D) Simples, pois resulta da manifestação de vontade de um órgão dotado de personalidade
administrativa.
RESPOSTA: Alternativa D.
23) (OAB -XVII Exame) Manoel da Silva é comerciante, proprietário de uma padaria e
confeitaria de grande movimento na cidade ABCD. A fim de oferecer ao público um serviço
diferenciado, Manoel formulou pedido administrativo de autorização de uso de bem público
(calçada), para a colocação de mesas e cadeiras. Com a autorização concedida pelo Município,
Manoel comprou mobiliário de alto padrão para colocá-lo na calçada, em frente ao seu
estabelecimento. Uma semana depois, entretanto, a Prefeitura revogou a autorização, sem
apresentar fundamentação. A respeito do ato da prefeitura, que revogou a autorização, assinale
a afirmativa correta.
(A) Por se tratar de ato administrativo discricionário, a autorização e sua revogação não podem
ser investigadas na via judicial.
(B) A despeito de se tratar de ato administrativo discricionário, é admissível o controle judicial
do ato.
(C) A autorização de uso de bem público é ato vinculado, de modo que, uma vez preenchidos
os pressupostos, não poderia ser negado ao particular o direito ao seu uso, por meio da
revogação do ato.
(D) A autorização de uso de bem público é ato discricionário, mas, urna vez deferido o uso ao
particular, pasça-se a estar diante de ato vinculado, que não admite revogação.
RESPOSTA: Alternativa B.
24) (OAB XXIX - Exame) Luciana, imbuída de má-fé, falsificou documentos com a finalidade
de se passar por filha de Astolfo (recentemente falecido, com quem ela não tinha qualquer
parentesco), movida pela intenção de obter pensão por morte do pretenso pai, que era servidor
público federal. Para tanto, apresentou os aludidos documentos forjados e logrou a concessão
do benefício junto ao órgão de origem, em março de 2011, com registro no Tribunal de Contas
da União, em julho de 2014. Contudo, em setembro de 2018, a administração verificou a fraude,
por meio de processo administrativo em que ficou comprovada a má-fé de Luciana, após o

devido processo legal. Sobre essa situação hipotética, no que concerne ao exercício da
autotutela, assinale a afirmativa correta.
(A) A administração tem o poder-dever de anular a concessão do benefício diante da má-fé de
Luciana, pois não ocorreu a decadência.
(B) O transcurso do prazo de mais de cinco anos da concessão da pensão junto ao órgão de
origem importa na decadência do poder-dever da administração de anular a concessão do
benefício.
(C) O controle realizado pelo Tribunal de Contas por meio do registro sana o vício do ato
administrativo, de modo que a administração não mais pode exercer a autotutela.
(D) Ocorreu a prescrição do poder-dever da administração de anular a concessão do benefício,
na medida em que transcorrido o prazo de três anos do registro perante o Tribunal de Contas.
RESPOSTA: Conforme art. 54 da Lei n. 9.784/1999. Alternativa A.
25) Assinale a opção correta no que se refere à Lei n. 9.784/1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da administração pública federal.
(A) O desatendimento da intimação para ciência de decisão importa o reconhecimento da
verdade dos fatos pelo administrado.
(B) Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar
parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam
hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole
técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.
(C) Considera-se entidade administrativa a unidade de atuação integrante da estrutura da
administração direta.
(D) São capazes, para fins de processo administrativo, os maiores de dezesseis anos, ressalvada
previsão especial em ato normativo próprio.
RESPOSTA: É a transcrição do art. 12 da lei em comento. Alternativa B.

