
Direito Administrativo 

01-  A entidade da Administração Indireta, com personalidade jurídica de direito privado, capital 
exclusivamente público, criada para desempenhar atividades econômicas de interesse do Estado 
ou para prestar serviços públicos, denomina-se empresa pública.

02-  Descentralização é a distribuição interna de competências administrativas entre os diversos 
órgãos que integram a estrutura de um dos entes estatais.

03- O órgão administrativo tem as seguintes características: competência, personalidade jurídica, 
estrutura, quadro de servidores e poderes funcionais.

04- A Administração Pública pode descentralizar suas atividades, criando pessoas jurídicas que 
integrarão a Administração Indireta. Uma das entidades da Administração Indireta será criada por 
lei  para  desempenhar  atividades  consideradas  típicas  do  Estado.  Nesse  caso  trata-se  da 
Autarquia.

05- Considerando que as empresas públicas e as sociedades de economia mista sujeitam-se ao 
regime jurídico próprio das empresas privadas, tais entes não estão obrigados a contratar obras e 
serviços mediante licitação pública.

Gabarito
01. C
Comentário: →  são  pessoas  jurídicas  de  direito  privado,  instituídas  pelo  Poder  Executivo 
mediante autorização de lei específica, sob qualquer forma jurídica (Ltda, S.A. etc.). Seu capital é 
exclusivamente público (de qualquer das esferas). Explora atividades de natureza econômica ou 
de execução de serviços públicos. (ex: EBCT, SERPRO, CEF etc.). Dependem do registro de seus 
atos constitutivos no Registro Civil das Pessoas Jurídicas. A criação de suas subsidiárias, bem 
como  sua  participação  em  empresa  privada  também  depende  de  autorização  legislativa.  A 
extinção poderá ser feita pelo Poder Executivo, mas dependerá de lei autorizadora. Não possui 
quaisquer  privilégios  administrativos,  tributários  ou  processuais.  Obrigatoriedade  de  licitação. 
Regime celetista. Suas causas são julgadas pela justiça federal, exceto as de falência, acidente 
de trabalho, justiça eleitoral e justiça do trabalho. Vedada acumulação de cargos. Sujeitam-se ao 
teto de remuneração, somente se receberem recursos públicos para pagamento de despesa com 
pessoal ou custeio em geral.  Seus dirigentes são investidos na forma em que seus estatutos 
estabelecerem.

02. E
Comentário: →  Está  afirmativa  é  o  conceito  de  desconcentração.  A  desconcentração 
administrativa nada mais é que a distribuição interna de competências e atribuições entre os 
vários órgãos (despersonalizados) de uma mesma Administração. As atribuições são outorgadas 
aos vários órgãos que compõem a hierarquia estatal, criando-se uma relação de coordenação e 
subordinação entre uns e outros. Diferenças entre descentralização e desconcentração:
Desconcentração –  distribuição,  deslocamento,  dentro  da  mesma  pessoa  jurídica  através  da 
criação de órgãos públicos.
Descentralização – distribuição, deslocamento pra uma nova pessoa jurídica. Não há hierarquia, 
há controle. Não há relação de subordinação. A descentralização pode ser feita através de Lei e 
neste  caso  chama-se  outorga.  Pode  ser  feita  também  através  de  contrato,  e  denomina-se 
delegação.  Enfim,  na descentralização administrativa,  a  execução dos serviços  públicos  pelo 
Estado é indireta e mediata; na desconcentração, a prestação dos mesmos será direta e imediata.



03. E
Comentário: → A personalidade jurídica fez com que a afirmativa se tornasse falsa,  pois  os 
órgãos integram a estrutura do Estado e das demais pessoas jurídicas como partes desses corpos 
vivos, dotados de vontade e capazes de exercer direitos e contrair obrigações para a consecução 
de seus fins institucionais. Por isso mesmo, os ÓRGÃOS NÃO TÊM PERSONALIDADE JURÍDICA 
NEM VONTADE PRÓPRIA, que são atributos do corpo e não das partes, mas na área de suas 
atribuições e nos limites de sua competência funcional expressam a vontade da entidade a que 
pertencem e a vinculam por seus atos, manifestados através de seus agentes (pessoas físicas).  

04. C
Comentário: → Podemos conceituar a autarquia como a pessoa jurídica de direito público, criada 
por  lei,  com  capacidade  de  auto-administração,  para  o  desempenho  de  serviço  público 
descentralizado, mediante controle administrativo exercido nos limites da lei.  As autarquias são 
criadas  para  desempenharem  atividades  típicas  da  Administração  Pública  e  não  atividades 
econômicas. São exemplos de Autarquias, no âmbito federal, INSS; IBAMA; INCRA ; DNOCS.

05. E
Comentário: → Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista no regime jurídico. Natureza 
jurídica  –  Direito  Privado,  Regime Jurídico  aplicável  –  Segundo a  Constituição  Federal  estas 
entidades se sujeitam a ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos 
direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, Entretanto, atenção, também vão 
existir  regras de direito  administrativo,  como sujeição a fiscalização dos Tribunais  de Contas, 
Licitação, concurso público para contratar seus agentes etc. Por isso, é preciso gravas o que está 
escrito na literalidade da Constituição, ou seja, aplicação do regime privado, mas lembrando que 
também vão existir normas de direito administrativo.


