
Direito Administrativo

01- O processo administrativo é o conjunto de atos coordenados para a obtenção de decisão 
sobre uma controvérsia no âmbito administrativo e o processo só pode ser instaurado mediante 
provocação do interessado.

02- Em  relação  à  discricionariedade,  é  correto  afirmar  que  tem  por  fundamento  o  binômio 
“conveniência e oportunidade”.

03-  Maria Sylvia Zanella Di Pietro, ao tratar do Poder de Polícia, afirma: “o poder de polícia não 
deve ir além do necessário para satisfação do interesse público que visa proteger; a sua finalidade 
não é destruir os direitos individuais, mas, ao contrário, assegurar o seu exercício, condicionando-
o  ao  bem  estar  social;  só  poderá  reduzi-los  quando  em  conflito  com interesses  maiores  da 
coletividade e na medida estritamente necessária à consecução dos fins estatais.” Nesse caso o 
texto se refere ao princípio da proporcionalidade, aplicável aos atos de poder de polícia.

04-  A responsabilidade objetiva da Administração, sob a modalidade do risco administrativo, é 
aplicável aos danos causados pela Administração por meio da ação de seus agentes, alcançando 
também as hipóteses de danos causados por omissão. 

05- Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda 
da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação 
previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

06-  A regulamentação  e  o  controle  dos  serviços  públicos  caberão  sempre  à  Administração 
Pública.

07- Existem  duas  correntes  internacionais  que  conceituam  serviços  públicos,  a  Corrente 
Formalista e a Corrente Essencialista, No Brasil, a doutrina majoritária adota a corrente formalista.

08-  Os  serviços  públicos,  quanto  a  forma,  podem  ser:  serviços  centralizados,  serviços 
descentralizados e serviços desconcentrados. O serviço descentralizado se subdivide em Outorga 
e delegação.

09- Na  esfera  federal,  temos  que  a  Administração  Direta  da  União,  no  Poder  Executivo,  se 
compõe de órgãos de duas classes distintas: A Presidência da República e os Ministérios.

10- Administração Indireta do Estado é o conjunto de pessoas administrativas que, vinculadas à 
respectiva Administração Direta, têm o objetivo de desempenhar as atividades administrativas de 
forma desconcentrada.

Gabarito
01. E
Comentário → O processo pode ser  instaurado mediante provocação do interessado ou por 
iniciativa da própria administração (ex officio).

02. C
Comentário → Poder Discricionário:  É aquele em que a Administração dispõe de uma razoável 
liberdade  de  atuação,  podendo  valorar  a  oportunidade  e  conveniência  da  prática  do  ato. 
Conveniência e oportunidade formam o núcleo do chamado poder discricionário. Esses elementos 
é que permitem ao administrador público eleger, entre as várias condutas previstas na lei, a que 
se traduz como mais conveniente e oportuna para o interesse público.



03. C
Comentário → Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade: Não se encontram expressos 
no  texto  constitucional,  porém  são  tidos  como  princípios  gerais  de  Direito,  aplicáveis  a 
praticamente todos os ramos da ciência jurídica. No âmbito do Direito Administrativo encontram 
aplicação  especialmente  no  que  concerne  à  prática  de  atos  discricionários  que  impliquem 
restrição  ou  condicionamento  a  direitos  dos  administrados  ou  imposição  de  sanções 
administrativas.  São  apontados  pela  doutrina  como  os  maiores  limitadores  impostos  à 
discricionariedade da Administração, ou seja, à arbitrariedade. Trata-se da aferição da adequação 
da conduta escolhida pelo agente público à finalidade que a lei expressa.

04. E
Comentário →  A  responsabilidade  objetiva  da  Administração,  sob  a  modalidade  do  risco 
administrativo, é aplicável apenas aos danos causados pela Administração por meio da ação de 
seus agentes,  não alcançando as hipóteses de danos causados por  omissão.  Neste caso,  a 
responsabilidade será subjetiva, devendo a vítima provar o dolo ou a culpa da Administração para 
fazer jus à indenização. 

05. C
Comentário → Conforme art. 37, § 4º CF/88.

06. C
Comentário → Mesmo que tais serviços sejam terceirizados, ou seja, delegados a terceiros, não 
retira do Estado seu poder de regulamentá-los e controlá-los, pois este poder é indeclinável. Pois 
se o serviço se mostrar defeituoso, inapto, deficiente ou em desacordo com as obrigações que 
foram  impostas  pela  Administração  Pública,  pode  o  Estado  intervir  para  regularizar  o 
funcionamento ou retirar-lhe a prestação. Neste caso cabem a regras de licitação e contratos 
administrativos.

07. C
Comentário → Corrente Formalista – entende como serviço público todo aquele prestado pelo 
Estado,  independentemente  de  sua  natureza,  afirmando  não  ser  possível  retirar  um  núcleo 
essencial nos serviços prestados.  Corrente Essencialista – afirma ser serviço público somente 
aquele prestado com características de essencialidade e necessidade para a sobrevivência da 
sociedade,  portanto  sujeita-se  ao  regime  jurídico  próprio  dos  serviços  públicos.  No  Brasil,  a 
doutrina majoritária adota a corrente formalista: “É todo aquele prestado pela Administração ou 
por  seus  agentes  delegados,  sob  normas  e  controles  estatais  para  satisfazer  necessidades 
essenciais ou secundárias da coletividade ou simples conveniência do Estado”

08.  C
Comentário → Serviço Descentralizado é aquele em que o poder público transfere a titularidade 
por:
1) Outorga ( transferência da titularidade e da execução do serviço )
Exemplo: Criação de uma Autarquia.
2) Delegação ( Administração mantém a titularidade e delega a execução do serviço )
Exemplo: Delegação do serviço público a uma concessionária de serviço público.

09. C
Comentário → A Presidência da República é o órgão superior do Executivo e nele se situa o 
Presidente da República e os Ministérios que são órgãos administrativos de grande porte, cada 
um deles destinado a determinada área de atuação administrativa, como a saúde, a justiça, as 
comunicações, a educação, o desporto etc. 



10. E
Comentário → Administração Indireta do Estado é o conjunto de pessoas administrativas que, 
vinculadas  à  respectiva  Administração  Direta,  têm  o  objetivo  de  desempenhar  as  atividades 
administrativas de forma descentralizada.


