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1. (FGV - 2019 - Prefeitura de Salvador - BA - Agente de Fiscalização Municipal) De acordo com a 
doutrina de Direito Administrativo, é hipótese de direta e legítima aplicação do princípio da 
Administração Pública da autotutela, quando o agente público competente 

a) anula um ato administrativo anteriormente praticado, por vício de legalidade. 
b) pratica um ato administrativo de acordo com a razoabilidade, de acordo com padrões éticos e 

visando ao bem comum. 
c) edita um ato administrativo com a exposição de seus pressupostos fáticos e de direito. 
d) trata, do ponto de vista material, igualmente os administrados iguais e desigualmente os desiguais, 

na medida de suas desigualdades. 
e) garante aos cidadãos não serem surpreendidos com atos administrativos que promovam alterações 

repentinas na ordem jurídica posta. 
 

2. (FGV - 2019 - DPE-RJ - Técnico Médio de Defensoria Pública) O Defensor Público, Dr. João, estava 
em férias deferidas para todo o mês de janeiro. Ocorre que o Defensor Público-Geral do Estado do 
Rio de Janeiro, no dia 16 de janeiro, praticou ato administrativo determinando a interrupção de 
férias do Dr. João no dia 30 de janeiro, por necessidade do serviço, para que ele comparecesse a 
uma importante audiência pública marcada para aquele dia. No dia 23 de janeiro, o chefe da 
Defensoria recebeu o ofício anunciando o adiamento sine die da audiência pública, razão pela qual 
praticou novo ato administrativo, revogando o anterior de interrupção de férias e mantendo 
integralmente as férias do Dr. João, na forma originalmente deferida.Tal ato administrativo de 
revogação da interrupção de férias do Dr. João foi praticado pelo Defensor Público-Geral com base 
no princípio da administração pública da: 

a) intranscendência, segundo o qual o administrador público está vinculado à veracidade dos motivos 
expostos para a prática de qualquer ato administrativo; 

b) autotutela, que permite ao administrador público revogar seus próprios atos inoportunos ou 
inconvenientes, sem necessidade de manifestação prévia judicial; 

c) continuidade, haja vista que o administrador público não pode interromper sem justo motivo e 
contraditório prévio as férias de um servidor público; 

d) legalidade, na medida em que o administrador público deveria ter oportunizado o contraditório e a 
ampla defesa ao Dr. João antes da interrupção de suas férias; 

e) eficiência, eis que a interrupção de férias enseja indenização em favor do servidor prejudicado e, 
diante do desaparecimento do justo motivo, deve-se evitar dano ao erário. 

 
3. (FCC - 2016 - TRT - 20ª REGIÃO (SE) - Analista Judiciário - Administrativa) Princípios administrativos 

são postulados fundamentais que inspiram todo o modo de agir da Administração Pública, 
podendo ser expressos ou reconhecidos. O princípio que autoriza a Administração Pública, quando 
provocada ou de ofício, a rever os seus próprios atos é chamado princípio da: 

a) imperatividade; 
b) autoexecutoriedade; 
c) indisponibilidade; 
d) eficiência; 
e) autotutela. 

 
4. (FGV - 2018 - TJ-SC - Analista Jurídico) O Estado de Santa Catarina está em situação reiterada e atual 

de inadimplemento com a concessionária prestadora do serviço público de fornecimento de 
energia elétrica, no que tange ao pagamento das faturas mensais relativas a contas de luz de 
diversos prédios públicos. 

 De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o corte no fornecimento desse 
serviço essencial é: 

a) legítimo, em qualquer hipótese, desde que seja precedido de processo judicial, ainda que em sede de 
tutela de urgência incidental; 

b) legítimo, em qualquer hipótese, desde que seja precedido de processo administrativo, assegurados o 
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contraditório e a ampla defesa; 
c) legítimo, desde que seja precedido de notificação e que a interrupção não atinja unidades 

prestadoras de serviços indispensáveis à população; 
d) ilegítimo, eis que o Estado também figura como poder concedente, devendo ocorrer compensação 

no equilíbrio econômico-financeiro do contrato; 
e) ilegítimo, em qualquer hipótese, pela supremacia do interesse público sobre o privado, e pelo 

princípio da continuidade do serviço público. 
 


