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Preste atenção às seguintes advertências 

 

1ª Advertência – Sempre que a cada questão lhe for pedida uma só resposta, 

apenas poderá assinalar um X ou um √ numa das quadrículas. 

Se assinalar mais do que um X ou um √  em várias quadrículas, a resposta 

não será pontuada, a não que ser que observe o que se segue na 2ª 

advertência. 

 

2ª Advertência – Se se enganar numa resposta, deve riscar o sinal marcado 

na quadrícula e desenhar uma circunferência em volta dela.  

 

3ª Advertência – Para além de assinalar a resposta dentro do quadrado, não 

deve escrever mais nada na prova, sob pena de desqualificação desta. 
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1 – O Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) um instituto público, 

dotado de personalidade jurídica e autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial (art. 2º, nº3, da Lei nº 9/2018)  

Integra a: 

 Administração directa 

  Administração indirecta 

  Administração autónoma 

  Administração independente  

 

Assinale uma única resposta possível 

Valoração da resposta certa: 1 ponto 

Desconto na resposta errada: 0.25 

 

* 

2 – O princípio da proporcionalidade é característico da: 

  Actividade discricionária 

  Actividade vinculada 

  Actividade arbitrária 

  Actividade vinculada ou discricionária, conforme os casos. 

 

Assinale uma única resposta possível 

Valoração da resposta certa: 1 ponto 

Desconto na resposta errada: 0.25  

 

* 

 

3 – A Autoridade Monetária de Macau, que é uma pessoa colectiva de 

direito público que goza de autonomia administrativa, financeira e 
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patrimonial, com a categoria de serviço público personalizado (DL nº 

14/96/M, de 11/03), caracteriza um sistema de organização administrativa: 

 

              Concentrada 

              Desconcentrada 

              Descentralizada 

 

Assinale uma única resposta possível 

Valor da resposta certa: 1 ponto 

Desconto na resposta errada: 0.30  

 

* 

4 – “As obras executadas sem a licença de que careçam e as referidas no 

artigo 3.º que se realizem em violação do disposto no mesmo artigo, bem 

como as que forem executadas em desacordo com o projecto aprovado ou 

em violação das normas ou disposições regulamentares aplicáveis, são 

embargadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no 

presente diploma e demais legislação em vigor” (art. 52º, nº1, do DL nº 

79/85/M, de 21/08). 

Foi detectada a execução de uma obra de construção de um anexo no 

terraço da casa do Sr. Fong sem licença, para a qual a lei impunha licença 

emitida pela DSSOPT, vindo a ser embargada por acto administrativo e 

aplicada uma multa de MOP$10.000,00. 

O dono da obra recorreu contenciosamente da parte do acto que determinou 

o embargo, dizendo que não sabia que tinha que pedir licença e que naquele 

anexo pretende apenas guardar os seus animais de estimação e colocar um 

pequeno espaço com vasos de flores.  
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4.1 - Invocou os vícios de:  

 Violação do princípio da igualdade; 

 Violação do princípio da boa fé; 

 Violação de lei; 

  Violação do princípio da justiça. 

Aponte numa só quadrícula o único vício que podia, eventualmente, 

proceder.  

 

Assinale uma única resposta possível 

Valoração da resposta certa: 1 ponto 

Desconto na resposta errada: 0,25 

 

4.2 – Podia invocar nesse recurso: 

  A inoportunidade da decisão de embargo  

  A inconveniência da decisão de embargo 

  A ilegalidade da decisão de embargo 

   

Assinale uma única resposta possível 

Valoração da resposta certa: 1 ponto 

Desconto na resposta errada: 0,30 

* 

5 – A, órgão legalmente competente para a prática de actos definitivos em 

determinada matéria, delegou os seus poderes a B, seu inferior hierárquico. 

B indeferiu o pedido de C sobre um assunto integrado nessa matéria, 

através do acto administrativo X. 

Se quiser ver eliminado da ordem jurídica o acto administrativo X praticado 

por B, o que deve fazer C?: 
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  Interpor recurso hierárquico necessário desse acto para A 

  Interpor recurso hierárquico necessário desse acto para o superior 

hierárquico de A 

  Interpor recurso contencioso desse acto 

 

Assinale uma única resposta possível 

Valoração da resposta certa: 1 ponto 

Desconto na resposta errada: 0,30 

* 

6 - Qual das seguintes expressões representa um conceito indeterminado? 

  “Perigo para a ordem pública” 

  “Prédio que ameace ruina” 

  “Substâncias tóxicas” 

 

Assinale uma única resposta possível 

Valoração da resposta certa: 1 ponto 

Desconto na resposta errada: 0,30 

* 

7.1 – A lei, no caso concreto, obriga o órgão competente a solicitar um 

parecer não vinculativo. O órgão não o pediu e decidiu o caso sem ele. 

O acto administrativo praticado pode ser invalidado por: 

  Vício de violação de lei 

  Vício de forma 

Assinale uma única resposta possível 

Valoração da resposta certa: 1 ponto 

Desconto na resposta errada: 0,50  
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* 

7.2 – Se o parecer era vinculativo e foi pedido, mas o órgão competente 

decidiu o caso em sentido contrário ao do parecer, o acto pode ser atacado 

por: 

  Vício de forma 

  Vício de violação de lei 

 

Assinale uma única resposta possível 

Valoração da resposta certa: 1 ponto 

Desconto na resposta errada: 0,50  

 

* 

7.3 – Se da lei resultar que o acto praticado sem o parecer vinculativo, ou 

praticado contra o sentido do parecer (caso exista), era o único possível, a 

solução, em caso de recurso contencioso, deve ser: 

   De declarar nulo o acto praticado por omissão de uma formalidade 

essencial 

  De anular o acto praticado por vício de forma 

  De anular o acto praticado por vício de violação de lei 

  De não anular o acto com fundamento no aproveitamento do acto 

administrativo  

Assinale uma única resposta possível 

Valoração da resposta certa: 1 ponto 

Desconto na resposta errada: 0,25  

* 
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8 – A falta de audiência de interessados, após a instrução, desde que não 

ocorra nenhuma das situações previstas nos arts. 96º e 97º do CPA, gera 

sempre a anulação se: 

  O acto vier a ser praticado no âmbito de uma actividade vinculada 

  O acto vier a ser praticado no âmbito de uma actividade 

discricionária 

Assinale uma única resposta possível 

Valoração da resposta certa: 1 ponto 

Desconto na resposta errada: 0,50  

* 

9.1 - Foi interposto um recurso hierárquico para o órgão B de um acto 

administrativo definitivo praticado pelo inferior hierárquico A. 

 Do acto praticado por A cabe: 

  Recurso hierárquico facultativo 

  Recurso hierárquico necessário 

  Recurso contencioso 

  Não cabe nenhum recurso, nem administrativo, nem contencioso. 

Assinale uma única resposta possível 

Valoração da resposta certa: 1 ponto 

Desconto na resposta errada: 0,25 

* 

9.2 – Se o órgão B decidiu o recurso hierárquico com base nos mesmos 

elementos já recolhidos no procedimento de 1º grau, indeferindo-o, dele 

caberá recurso contencioso? 

  Sim, por ser a última palavra da Administração 

  Não, por esse acto não ser definitivo 
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Assinale uma única resposta possível 

Valoração da resposta certa: 1 ponto 

Desconto na resposta errada: 0,50  

  

* 

9.3 – Que nome se dará ao acto praticado por B, que indefere o recurso 

hierárquico e, sem mais elementos, se limita a manter o acto de A? 

  Acto confirmativo 

   Acto meramente confirmativo 

 

Assinale uma única resposta possível 

Valoração da resposta certa: 1 ponto 

Desconto na resposta errada: 0,50  

* 

10 - A notificação serve para:  

  Tornar perfeito o acto administrativo praticado 

  Tornar válido o acto administrativo praticado 

  Tornar eficaz o acto administrativo praticado 

 

Assinale uma única resposta possível 

Valoração da resposta certa: 1 ponto 

Desconto na resposta errada: 0,30 

* 

11.1 – O órgão competente praticou um indeferimento da pretensão do 

administrado. Desse acto cabe recurso contencioso imediato. No ofício de 
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notificação, porém, a entidade administrativa não lhe deu a conhecer os 

fundamentos da decisão. 

Pode o interessado no recurso contencioso imputar ao acto o vício de forma 

por falta de notificação? 

  Sim 

  Não 

 

Assinale uma única resposta possível 

Valoração da resposta certa: 1 ponto 

Desconto na resposta errada: 0,50 

* 

11.2 – E perante a mesma hipótese do ponto anterior, e com base na mesma 

razão (não notificação dos fundamentos da decisão), pode o interessado 

invocar vício de forma por falta de fundamentação?  

  Sim 

  Não 

 

Assinale uma única resposta possível 

Valoração da resposta certa: 1 ponto 

Desconto na resposta errada: 0,50 

* 

12.1 – Um acto de trâmite do procedimento que exclui um candidato do 

concurso: 

  Não é recorrível, por ainda não ser o acto final decisor do 

procedimento concursal 

  Não é recorrível, por não produzir efeitos externos 
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  É recorrível, por ser imediatamente lesivo para o candidato 

excluído 

  

Assinale uma única resposta possível 

Valoração da resposta certa: 1 ponto 

Desconto na resposta errada: 0,30 

* 

12.2 – Ao acto referido no ponto anterior costuma dar-se o nome de : 

  Acto interno 

  Acto opinativo 

  Acto destacável 

Assinale uma única resposta possível 

Valoração da resposta certa: 1 ponto 

Desconto na resposta errada: 0,30 

* 

13 - O órgão competente A, após as diversas diligências instrutórias que 

tiveram lugar, sem previamente ouvir o requerente, decidiu o pedido desta 

maneira: «Indefiro o pedido, conforme a Informação dos Serviços». 

Pergunta-se: 

8.1 - Este acto administrativo está: 

 Bem fundamentado? 

 Mal fundamentado? 

 Depende do conteúdo da informação. 

Assinale uma única resposta possível 

Valoração da resposta certa: 1 ponto 

Desconto na resposta errada: 0,30 
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