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1. (FCC - 2019 - TRF - 3ª REGIÃO - Técnico Judiciário - Administrativa) O poder hierárquico é um 
elemento importante na coordenação dos agentes incumbidos do exercício de determinadas 
funções estatais. Tal poder 

a) está presente também na relação entre o governador de um estado e os prefeitos dos municípios 
situados em seu território. 

b) pressupõe a faculdade de avocar e delegar atribuições, seja qual for a matéria envolvida. 
c) impõe o dever de obediência, ainda que manifesta a ilegalidade da ordem recebida. 
d) permite a revisão de ofício dos atos dos subordinados, seja por razões de mérito, seja por razões de 

legalidade, ressalvados eventuais limites impostos pela lei. 
e) explica a relação de controle que existe entre um ente da Administração Indireta e o órgão da 

Administração Direta responsável pela sua supervisão. 
 
2. (FGV - 2018 - MPE-AL - Técnico do Ministério Público - Geral) O Subsecretário de Estado de 

Administração, no regular exercício de suas competências, decidiu instaurar processo 
administrativo para aquisição de produtos de limpeza, o que veio a determinar aos seus 
subordinados de modo expresso. 

 Ao tomar conhecimento do ocorrido, o Secretário de Estado de Administração decidiu revogar a 
decisão tomada, por vê-la como contrária ao interesse público. 

 Sobre o prisma dos poderes administrativos, o ato praticado pelo Secretário de Estado é emanação 
do poder 

a) hierárquico, mas foi usado de modo irregular, pois o Secretário deveria suspender o ato praticado 
pelo Subsecretário, cabendo a revogação ao Prefeito. 

b) hierárquico, mas foi usado de modo irregular, pois só autoriza a anulação de atos ilegais praticados 
pelo Subsecretário, não a sua revogação. 

c) disciplinar, mas foi usado de modo irregular, pois só autoriza a anulação de atos ilegais praticados 
pelo Subsecretário, não a sua revogação. 

d) disciplinar, que foi usado de modo regular, pois autoriza a anulação e a revogação dos atos 
praticados pelo Subsecretário. 

e) hierárquico, que foi usado de modo regular, pois autoriza tanto a anulação como a revogação dos 
atos praticados pelo Subsecretário. 
 

3. (FGV - 2018 - TJ-AL - Técnico Judiciário - Área Judiciária) Em tema de poderes administrativos, a 
doutrina de Direito Administrativo ensina que os atos administrativos da delegação e da avocação 
são fundamentados na prerrogativa do agente público decorrente do poder: 

a) disciplinar, segundo o qual o agente público com competência pode expedir normas gerais e 
abstratas para viabilizar a aplicabilidade de lei preexistente; 

b) hierárquico, segundo o qual o agente público de hierarquia superior pode, na forma da lei, estender 
ou chamar para si, de forma temporária, competência para determinado ato; 

c) normativo, segundo o qual o agente público pode restringir liberdades individuais e propriedade 
privada em prol do interesse público coletivo; 

d) regulamentar, segundo o qual a autoridade pública competente deve expedir decretos autônomos 
para disciplinar o funcionamento orgânico da administração; 

e) de polícia, segundo o qual a autoridade pública tem a faculdade de estabelecer a competência dos 
servidores que lhe são vinculados, sob pena de uso das forças de segurança. 

 
4. (FGV - 2018 - Câmara de Salvador - BA - Analista Legislativo Municipal - Licitação, Contratos e 

Convênios) Poderes administrativos são o conjunto de prerrogativas de direito público que a 
ordem jurídica confere aos agentes administrativos com a finalidade de permitir que o Estado 
alcance seus fins. 

 Nesse contexto, de acordo com a doutrina de Direito Administrativo, destaca-se o poder: 
a) hierárquico, que possui estruturação interna, mediante o escalonamento no plano vertical dos 

órgãos e agentes da Administração, que tem por objetivo a organização da função administrativa; 
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b) discricionário, que consiste na atuação vinculada do agente público refletida numa imposição legal 
ao administrador, obrigando-o a conduzir-se rigorosamente em conformidade com os parâmetros 
legais; 

c) regulamentar, que decorre da prerrogativa de direito público que, calcada na lei, autoriza a 
Administração Pública a restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade em favor do 
interesse da coletividade; 

d) disciplinar, que está ligado à ideia de hierarquia entre os agentes públicos, viabilizando fenômenos 
administrativos como a avocação e a delegação, que decorrem de permissivo legal; 

e) vinculado, que é a prerrogativa concedida aos agentes administrativos de elegerem, entre várias 
condutas possíveis, a que traduz maior conveniência e oportunidade para o interesse público. 

 


