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Conceito e elementos dos atos administrativos.

Roteiro de estudo:
Serão estudados dispositivos legais e constitucionais relacionados aos atos
administrativos, com a devida preconização doutrinária acerca do tema.

Na aula 1 será abordado o conceito de atos administrativos e seus requisitos, com
prioridade na denominada “competência administrativa”. Aprofundando o tema,
serão analisados com cuidado cada uma das características dos requisitos acima
citados.

Bibliografias:

1. Título: Direito Administrativo
Autor: Maria Sylvia di Pietro
Editora: Atlas
Cidade de publicação: São Paulo
Ano: 2014
2. Título: Manual de Direito Administrativo
3. Autor: Matheus Carvalho
Editora: Juspodivm
Cidade de publicação: Salvador/BA
Ano: 2020
4. Título:
Autor: José dos Santos Carvalho Filho
Editora: Atlas
Cidade de publicação: São Paulo
Ano: 2012

Resumo final:

A aula abordou a temática do conceito de atos da Administração e dos elementos dos
atos administrativos, dentre outros:
 Competência;
 Finalidade e forma;
 Motivo e objeto;
 Atos de governo;
 Atos de direito privado;
 Atos administrativos.

1. Acerca dos atos administrativos e suas disposições legais e doutrinárias,
assinale a alternativa correta
a) O titular de órgão administrativo que delegou parte de sua competência a
outro poderá revogar o ato de delegação a qualquer tempo.
b) Entre outros tipos de atos administrativos, pode ser objeto de delegação a
decisão de recursos administrativos.
c) Os atos administrativos, em razão da supremacia da Administração ante o
particular, somente podem ser praticados pela Administração Pública, seja ela
direta ou indireta.
d) A competência para a prática de atos administrativos é prescritível, caso o
agente público não a exerça durante longo lapso temporal.
RESPOSTA: A
2. No que toca aos atos administrativos, marque a alternativa correta
a) A edição de atos de caráter normativo pode ser objeto de delegação por parte
da autoridade hierarquicamente superior ao agente público de menor
hierarquia, desde que de forma transitória e por motivos relevantes e
devidamente justificados.
b) Caso o diretor-presidente de uma autarquia federal edite um ato, delegando a

outro diretor a competência para julgar recursos administrativos, tal delegação
será legal.
c) Objeto do ato administrativo é a alteração jurídica que se pretende introduzir
relativamente às situações e às relações sujeitas à ação administrativa do Estado.
d) Fato administrativo e ato administrativo são conceitos que se confundem no
Direito Administrativo, diferentemente do que ocorre no Direito Civil.
RESPOSTA: C
3. Em relação aos atos administrativos e sua disciplina, assinale a alternativa
correta
a) Em regra, o silêncio da Administração configura manifestação de vontade
desta, suplantando as formalidades desnecessárias inerentes à Administração.
b) Um consultor jurídico do MEC, ao indicar ao ministro da Educação que um
determinado projeto viola a Constituição da República, não pratica um ato
administrativo.
c) Não é considerado ato administrativo aquele praticado por entidade de direito
privado no exercício de função delegada do Poder Público e em razão dela.
d) Todo ato administrativo é ato da Administração.
RESPOSTA: D

AULA 2
Título_Aula 2:

Atributos dos atos administrativos e espécies de atos administrativos

Roteiro de estudo:

A aula de número 2 buscará trazer para o telespectador uma idéia clara e objetiva dos
atributos dos atos administrativos, os quais consistem nas características especiais
que diferem tais atos dos atos praticados no âmbito do Direito Civil. Passar-se-á,
também, pelas “espécies” de atos administrativos, com a respectiva direfenciação
entre elas.

Bibliografias:

1. 1. Título: Direito Administrativo
Autor: Maria Sylvia di Pietro
Editora: Atlas
Cidade de publicação: São Paulo
Ano: 2014
2. Título: Manual de Direito Administrativo
3. Autor: Matheus Carvalho
Editora: Juspodivm
Cidade de publicação: Salvador/BA

Ano: 2020
4. Título:
Autor: José dos Santos Carvalho Filho
Editora: Atlas
Cidade de publicação: São Paulo
Ano: 2012

Resumo final:

Abordamos o tema dos atributos e espécies de atos administrativos, dentre outros:
 Presunção de legitimidade;
 Autoexecutoriedade;
 Tipicidade
 Atos normativos;
 Atos ordinatórios;
 Atos punitivos.

Quiz:

1. Acerca dos atos administrativos e seus atributos, assinale a alternativa correta
a) Uma das características do ato administrativo é a sua coercibilidade, em que o
Estado, uma vez tendo editado o ato, pode executá‐lo imediatamente, sem a
necessidade de intervenção do Poder Judiciário.
b) A discricionariedade não é atributo dos atos administrativos.
c) O atributo da imperatividade é obrigatório nos atos administrativos.
d) Por meio da imperatividade, uma das características do ato administrativo,
exige-se do particular o cumprimento do ato, ainda que este contrarie disposições
legais.
RESPOSTA: B
2. Assinale a alternativa correta
a) Os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade, desde que
haja previsão legal específica, em observância do princípio constitucional da
legalidade administrativa.
b) De acordo com o atributo da imperatividade, também chamado de poder
extroverso do Estado, o ato administrativo poderá ser imediatamente executado
pela Administração Pública, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário.
c) Os atos administrativos nem sempre apresentam o atributo da imperatividade,
ainda que o fim visado pela Administração deva ser sempre o interesse público.
d) A concessão de licença para o particular construir é ato administrativo e, por
conseqüência, ela é dotada de presunção de legitimidade, de imperatividade, de
exigibilidade e de autoexecutoriedade.
RESPOSTA: C
3. Acerca das espécies de atos administrativos, assinale a alternativa INCORRETA
a) A portaria que dá exercício a um servidor empossado é exemplo de ato
ordinatório.

b) São ordinatórios os atos que visam disciplinar o funcionamento da
Administração e a conduta funcional de seus agentes.
c) São atos administrativos enunciativos as certidões, atestados e pareceres.
d) Denomina-se ato administrativo negocial aqueles nos quais a Administração
Pública realiza negócios jurídicos com o particular, a exemplo dos contratos
administrativos.
RESPOSTA: D

AULA 3:
Título_Aula 3:

Classificação dos atos administrativos

Roteiro de estudo:

Nesta aula serão observados as diferentes classificações dos atos administrativos e
suas principais nuances. A perfeição e validades dos atos administrativos serão
conceituadas de forma a excluir do telespectador qualquer dúvida que o leva a
confundir essas idéias.

Bibliografias:

1. 1. Título: Direito Administrativo
Autor: Maria Sylvia di Pietro
Editora: Atlas
Cidade de publicação: São Paulo
Ano: 2014
2. Título: Manual de Direito Administrativo
3. Autor: Matheus Carvalho
Editora: Juspodivm
Cidade de publicação: Salvador/BA
Ano: 2020
4. Título:
Autor: José dos Santos Carvalho Filho
Editora: Atlas
Cidade de publicação: São Paulo
Ano: 2012

Resumo final:

A aula abordou a classificação dos atos administrativos, sob o prisma doutrinário, com
atenção especial aos atos:
 Discricionários e vinculados;
 De império, de gestão e de expediente;
 Internos e externos;
 Atos válidos e atos perfeitos;
 Atos pendentes;
 Atos simples, compostos e complexos.

Quiz:

1. Acerca da classificação e atributos dos atos administrativos, assinale a
alternativa correta
a) O fechamento de uma determinada via pública, por um certo período, para a
realização de festa comunitária, exige a autorização do Poder Público, a qual se
configura como um ato administrativo discricionário e precário.
b) O ato administrativo discricionário não é passível de controle judicial.
c) 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.
d) O ato administrativo é eficaz quando possui aptidão para produzir efeitos,
ainda que esses estejam submetidos à condição ou a termo ainda não
implementados.
RESPOSTA: D
2. A classificação dos atos administrativos não é uniforme na doutrina pátria.
Acerca do tema, assinale a alternativa correta
a) Em relação aos atos administrativos, é correto afirmar que nem todo ato
válido é vinculado mas todo ato simples é interno.
b) Um decreto assinado pelo chefe do Poder Executivo que posteriormente seja
referendado por um ministro de Estado caracteriza um ato administrativo
complexo.

c) A autuação de trânsito notificada ao condutor de veículo que o estaciona em
vagas destinadas a idoso é exemplo de ato administrativo discricionário.
d) Segundo a doutrina, a desapropriação é exemplo de ato administrativo de
gestão.
RESPOSTA: B
3. Na classificação dos atos administrativos, o ato que se sujeita a termo ou
condição para que inicie a produzir efeitos denomina-se
a) Válido
b) Pendente
c) Condicionado
d) Imperfeito.
RESPOSTA: B

AULA 4:
Título_Aula 4:

Extinção dos atos administrativos

Roteiro de estudo:

Na aula 4 o estudo do tema será focado nas diversas formas de extinção dos atos
administrativos, com o aprofundamento necessário na anulação e revogação dos atos
administrativos, as quais constituem as principais forma de extinção.

Bibliografias:

1. 1. Título: Direito Administrativo
Autor: Maria Sylvia di Pietro
Editora: Atlas
Cidade de publicação: São Paulo
Ano: 2014
2. Título: Manual de Direito Administrativo
3. Autor: Matheus Carvalho
Editora: Juspodivm
Cidade de publicação: Salvador/BA
Ano: 2020
4. Título:
Autor: José dos Santos Carvalho Filho
Editora: Atlas
Cidade de publicação: São Paulo
Ano: 2012

Resumo final

Estudou-se na presente aula a extinção dos atos administrativos, com o
aprofundamento necessário acerca da:
 Anulação;
 Revogação;
 Caducidade;
 Contraposição;
 Cassação;
 Desaparecimento de sujeito e objeto.

Quiz:

1. Assinale a forma de extinção do ato administrativo motivado pela legislação
posterior que retira os efeitos do ato administrativo anteriormente publicado
a) Anulação
b) Revogação
c) Contraposição
d) Caducidade
RESPOSTA: D
2. Sobre as formas de extinção dos atos administrativos, assinale a alternativa
correta
a) A Administração não pode convalidar seus próprios atos administrativos.
b) Os atos administrativos vinculados são exemplos de atos irrevogáveis.
c) A anulação de um ato administrativo implica, em regra, o dever de a
Administração indenizar o particular.
d) A revogação do ato administrativo não pode ser feita por quem o praticou.
RESPOSTA: B
3. Caso uma autoridade da Administração Pública como forma de punição,
determine de ofício a remoção de um agente público com quem tenha tido
desavenças anteriormente, o ato administrativo em questão revelará vício
a) No motivo, sendo passível de convalidação.
b) Na competência, sendo passível de convalidação.
c) Na forma, sendo inviável a convalidação.
d) Na finalidade, sendo inviável a convalidação.
RESPOSTA: D

AULA 5:
Título_Aula 5:

Convalidação dos atos administrativos e jurisprudências correlatas ao atos
administrativos em geral.

Roteiro de estudo:

Na aula 5 traremos a discussão acerca dos atos administrativos para o âmbito
jurisprudencial, com discussão sobre os principais entendimentos preconizados pelos
Tribunais Superiores nos últimos 2 anos, mostrando assim ao telespectador quais
foram as atualizações mais importantes acerca dessa temática.

Bibliografias:

1. 1. Título: Direito Administrativo
Autor: Maria Sylvia di Pietro
Editora: Atlas
Cidade de publicação: São Paulo
Ano: 2014
2. Título: Manual de Direito Administrativo
3. Autor: Matheus Carvalho
Editora: Juspodivm
Cidade de publicação: Salvador/BA
Ano: 2020
4. Título:
Autor: José dos Santos Carvalho Filho
Editora: Atlas
Cidade de publicação: São Paulo
Ano: 2012

Resumo final:

Nessa aula o objetivo fatal foi o de abordar a convalidação dos atos administrativos e
atualizar os telespectadores acerca da jurisprudência dos Tribunais Superiores
relacionadas aos atos administrativos, com enfoque especial nos atos praticados no
âmbito dos (as):
 Servidores públicos;
 Licitações;
 Atuação dos tribunais de contas.
 Demais atos praticados no âmbito da Administração Pública.

Quiz:

1.

2.

3.

PERGUNTAS DE ESTUDANTES
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1.
2.
3.
Aula 2:
1.
2.
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1.
2.
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2.
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Aula 5:
1.
2.
3.
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Tema de cada aula:
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Aula 5:
1. Título:
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Editora:
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Ano:
2. Título:
Autor:
Editora:
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Ano:
3. Título:
Autor:
Editora:
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Ano:

QUIZ:
Prezados professores, informamos que o material didático utilizado na participação do programa Saber Direito, bem como a sua fonte é de inteira responsabilidade
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