
Direito Administrativo

01- O Poder Hierárquico é o de que dispõe o Executivo para distribuir e escalonar as funções de 
seus  órgãos,  ordenar  e  rever  a  atuação  de  seus  agentes,  estabelecendo  a  relação  de 
subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal.

02- Somente os agentes públicos poderão representar à autoridade administrativa competente 
para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade.

03- Os órgãos Legislativos, no controle Legislativo atuam sobre atos do Executivo.

04-  A  Fiscalização  dos  Atos  da  Administração  representam  a  Fiscalização  Financeira  e 
Orçamentária.

05- É correto afirmar que o Controle Interno é feito pelo Congresso Nacional auxiliado pelo TCU.

06- Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a 
administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de 
entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta 
por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei.

07- Os  agentes  públicos  de  nível  ou  hierarquia  superior  são  obrigados  a  velar  pela  estrita 
observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos 
assuntos que lhe são afetos.

08- Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou 
de terceiro, dar-se-á o parcial ressarcimento do dano.

09- Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento 
ilícito,  caberá  a  autoridade administrativa  responsável  pelo  inquérito  representar  ao Ministério 
Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

10- Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer 
tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego 
ou atividade.

Gabarito
01. C
Comentários: Hierarquia é a relação de subordinação existente entre os vários órgãos  e agentes 
do Executivo, com a distribuição de funções e a gradação da autoridade de cada um.

02. E
Comentários: Na verdade é qualquer pessoa e não a apenas os agentes públicos.

03. C
Comentários: É a base do Controle Legislativo.

04. C
Comentários:  Essa  Fiscalização  é  feita  Pelo  Congresso  Nacional,  através  da  prestação  de 
contas.



05. E
Comentários: O Controle Interno é feito Pelo Executivo, enquanto o Controle Externo é feito pelo 
Congresso Nacional auxiliado pelo Tribunal de Contas.

06. C
Comentários: Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados 
contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, 
de órgão público bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou 
concorra com menos de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual,  limitando-se, 
nestes  casos,  a  sanção  patrimonial  à  repercussão  do  ilícito  sobre  a  contribuição  dos  cofres 
públicos.

07. E
Comentários: O correto não é de nível superior e sim de qualquer nível.

08. E
Comentários: O correto não é parcial e sim total ressarcimento do dano.

09. C
Comentários:  A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que 
assegurem o integral  ressarcimento do dano,  ou sobre o  acréscimo patrimonial  resultante do 
enriquecimento ilícito.

10. C
Comentários:  Exemplo:  receber,  para si  ou para outrem,  dinheiro,  bem móvel  ou imóvel,  ou 
qualquer  outra  vantagem  econômica,  direta  ou  indireta,  a  título  de  comissão,  percentagem, 
gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou 
amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público.


