
Direito Administrativo

01. As sanções administrativas, civis e penais previstas em lei podem ser aplicadas aos autores 
de atos de improbidade, cumulativamente ou isoladamente, conforme a gravidade do fato.

02. Em se tratando de responsabilidade civil do servidor público, a obrigação de reparar o dano se 
estende aos sucessores, até o limite do valor da herança, apenas se o servidor tiver agido com 
dolo.

03. Em se tratando de responsabilidade objetiva, exclui-se a responsabilidade do Estado em 
casos de não existir relação de causalidade entre o comportamento que causou o dano e este em 
si.

04. Inquérito administrativo é meio de impor penalidade em penas leves, médias e graves em 
situações que envolvam crimes.

05. Conforme lei nº. 8.112/90 são penas disciplinares aplicáveis aos servidores públicos 
suspensão preventiva e repreensão.

06. A ausência do servidor ao serviço público, quando relacionada com determinado dano 
causado a terceiro caracteriza por presunção absoluta a existência do dano por omissão da 
Administração Pública.

07. O poder de polícia pode ser entendido como sinônimo de poder policial. Devendo ser 
executado por agentes providos em cargos públicos relacionados com a segurança pública.

08. A auto executoriedade, atributo do poder de polícia, consiste na possibilidade de a 
administração executar diretamente sem necessidade de prévia autorização judicial, as medidas 
ou sansões de polícia administrativa.

09. No âmbito administrativo, a punição disciplinar é considerada um efeito do poder regulamentar 
ou normativo.

10. A impulsão do processo administrativo na Lei nº 9.784/99 compete, primeiramente, aos 
interessados e posteriormente ao representante da Administração Pública

Gabarito: 

01. C
Comentário: Conforme art. 12, caput da Lei 8429/92.

02. E
Comentário: Conforme artigo 122 § 3º da lei nº 8.112/90, pois se estende aos sucessores, até o 
limite do valor da herança, independente do     servidor ter agido com culpa ou com dolo.

03. C
Comentário: Pois a falta do nexo ou relação de causalidade entre a ação danosa e o dano exclui 
a responsabilidade estatal.



04. E
Comentário: O inquérito administrativo, descrito na Lei 8112/90, abrange as fases intermediárias 
da instrução, defesa e o relatório promovido por uma comissão disciplinar. É comumente utilizado 
em suspensão superior a trinta dias e as demais penas em que o servidor tem a probabilidade de 
perder o vinculo com a Administração Pública.

05. E
Comentário: A repreensão, embora prevista em alguns estatutos estaduais, não está elencada no 
rol da Lei 8112/90 como penalidade. Quanto a suspensão preventiva, está é medida cautelar e 
não se confunde com a suspensão ou suspensão disciplinar que de fato é penalidade 
administrativa.

06. E
Comentário: Pois a Administração Pública só responde quando tem o dever jurídico de tentar 
evitar o dano. Logo, a presunção, em princípio, é relativa.

07. E
Comentário: O poder de polícia é aquele conferido ao agente público para limitar, restringir ou 
frenar o direito de liberdade a propriedade e as atividades das pessoas, ajustando-as ao interesse 
coletivo. E para executar essas atribuições qualquer agente público, investido por lei, pode 
exercer o poder de polícia.

08. C
Comentário: A Administração Pública não precisa do poder judiciário ou do poder legislativo para 
impor ou restringir limites, levando-se em consideração o interesse público.

09. E
Comentário: O poder disciplinar é que possui relação com punição de pessoas no âmbito da 
administração e, é aquele conferido ao agente para a aplicação de sansões aos demais 
servidores hierarquicamente subordinados.
 
10. E
Comentário: Pois em primeiro lugar, a competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos 
administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação 
legalmente admitidos. Em segundo lugar, a impulsão do processo deve obedecer ao princípio da 
oficialidade. Não cabe ao administrador decidir de forma discricionária se impulsionará, ou não, o 
processo. Simplesmente deve proceder de forma vinculada.


